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 רענעייל םוצ

 ןרָאי עגנַאל טניז ןייׂש יא םירפס ױכומ עלעדנעמ -- שט'יװָאמַארבַא בקעי םילש

 -רוטַארעטיל ןוא קיטירק רעשידיי רעד ןיא ,טלעוו רעשידיי רעד ןיא ןרָאװעג טריזינָאנאק
 טעװַארּפעג טָאה ןעמ סָאװ ,ןפַאש ןקירָאי-25 ןייז וצ ,ייליבוי ןטשרע םעד טניז .גנושרָאפ
 א טרָא ןבושח רעייז ַא ןעמונרַאפ עלעדנעמ טָאה ,1284 ןיא ,קירוצ רָאי 75 עלופ טימ
 0 רעביא טימ ,גנַאל ןיוש זיא רע .ןפַאש ןשידיי םעד ןיא ןָאנבױא םעד -- ךָאנרעד
 רעשידיי רעד ןופ ?עדייז; רעד ,ןעמכילע םולש ךרוד ,ןרָאװעג ןפורעגנָא ,קירוצ רָאי
 ןגױצַאב ךיז ןוא טלדנַאהַאב םיא ןעמ טָאה ,ןטלַא ןַא יו ,ןכלעזַא יו ןוא ,רוטַארעטיל
 םיא ןגעוו תונורכז טימ טלייסעג ךיז ןוא ןעלקיטרַא ןבירשעג ,םיא וצ

 -נעמ סָאװ ,ווירב י- ךרוד :זיא ךוביעלעדנעמ ןקיזָאד םעד ןיא עבַאגפיוא רעזדנוא
 עשיפַארגָאיב יד ךרוד ןוא ,1917 זיב 1837 ןופ ,רָאי קיצעביז עלופ ןבירשעג טָאה עלעד
 ךרוד ןוא ,ןטייצ ענעדיישרַאפ ןיא טכעלטנפערַאּפ ןבָאה ערעדנַא ןוא רע סָאװ ,ןציטָאנ
 טיירגעגוצ לעיצעּפט ךיוא ןוא ן2ירשעג רעירפַא בָאה ךיא סָאװ ,ןעגנולדנַאהּפָא-ןעלקיטרַא

 ,טניירפ סָאװ ,תונורכז ײלרעלַא יי ןיפ ןגוצסיוא ךרוד ךיוא יוװ ,דוב ןקיזָאד םעד רַאפ
 -וטױבסױרַא רימ ןליוו םעלַא םעד ךרוד -- ,ןעלעדנעמ ןגעוו ןבירשעג ןבָאה יועביירש
 בקעי םולש ןופ טלַאטשעג עליפױילַאק ןוא עכייר יד סָאמ ױערעצנַאג-סָאװ ַא ןיא ןעג
 ץגנוי ענייז ןופ ,רעביירש םעד ןוא שטנעמ םעד -- ,םירפס רכומ עלעדנעמ-שטיווָאמַארבַא
 ןכיײר ןגנַאל ןייז ןיא טמערופעגסיוא ךיז טָאה רע יוװ ןוא ןסקָאװעג זיא רע ייי ,ןרָאי
 ןיא ןעגנוגנידַאב עקיטסניגמ'א ןיא ערעווש ; עמַאס יד ייב ןבעל ןשירעּפַאש-וויטקודָארפ
 ועביירש ןשידיי ַא רַאפ טלשוו רעשידיי רעז

 -ַאפ געוו-סגנופַאש ןוא גנולקיװטנַא ןייז יא ןעגנַאגעג זיא שטיווָאמַארבַא בקעי םולש
 ,ןעגנוגנידַאב עקימוױַא יד טימ ןדנוברַאּפ גנע ןעוועג זיא גנַאג רעד .הגרדהב ,ךעלעמ
 עש"דיי יד ןרָאי עלַא יד טפמעקעג ןוא .טרעטַאמעג ךיז ,טבעלעג ןבָאה סע עכלעוו ןיא
 רעד ןופ ,אפוג ךיז ןופ לכ םדוק הקיני ןגיוצעג לָאמעלַא טָאה עלעדנעמ .ןסַאקנ :סקלָאפ
 ןיא טרעדלישעג טָאה רע סָאװ ,רעגייטש-סנבעל ןקימוױַא םענופ ןוא ןייז ןופ ,הביבס
 -טימ טזָאלעג ןטלעז ךיז טָאה רע .טייקיירט ןוא סיילפ ןכעלרעדנזאוו ַא טימ קרעוו ענייז
 ןעועג זיא רע .ןשי:עעשעג ןוא ןעגנוריסַאּפ עקיטיַלז ,ערעדנַא ןופ ןקריװַאב ןוא ןסייר
 זיא רע .ןלַאװק ענעגייא ןופ הקיני ןגיוצעג רדסכ ןוא'ןדָאב םענעגייא ןייז ןיא טלצרָאוװרַאפ
 קיניזטסואווַאב רעמ ץלַא -- רעלטסניק ַא יו ןוא רענעדָאלעגנָא-לַאיצָאס ןרָאװעג רעמ ץלַא
 ,רעפייר ןוא

 יועירפ רימ ןפרַאדַאנ ,רעביירש ַא ןופ קדעוו-טנבעל יד ללכב ןעלדנַאהַאב םייב בוא
 ,םענַאב-טלעוו ןייז טימ ,רעטקַארַאכ זייז טימ ,אפוג רעביירש ןטימ ןבעגּפָא ךיז ץלַא ןופ
 ,אפוג רע .גנושרָאפעלעדנעמ רעד ייב ןטסָאמעגנָא ןוא קיטכיוו סרעדנוזַאב סע זיא --
 ענייז ,גנוטכַארטַאב רעקיטיײזלַא ןוא דעפיט רַאפ טקעיבָא רעד יי רקיעב זומ ןיילַא רע
 קידנעטש ןבָאה רימ ןפרַאדַאב ןשינעבעלרעביא עמיטניא ןוא עכעלנעזרעּפ ,ענעגייא
 -ייא ןופ ןּפעש וצ טרעהעגפיוא טשינ ,ןרָאי ענייז עלַא ,וימי לכ ךָאד טָאה רע יו ןיא
 םיא ןכַאװ רעקטפולג יד ../ זַא ,טקיטעטשַאב לָאמַא ןיילַא טָאה רע יו ,רעמענורב ענעג
 -ראפ-עלעדנעמ רעד ייב רעבירעד זומ *...תוישעמ ענייז וצ עצינערק ַא רַאפ טנידעג
 םירפס רכומ עלעדנעמ ,רע גנוטכַארטַאב ןוא סערעטניא ןופ רעטנעצ ןיא ןייטש גנוש
 -עג ךיז ןבָאװ סָאװ ,ןסעצָארּפ ןיא ןעגנולדנַאװרעביא ענעדיישרַאפ ענייז עלַא ןיא ,אטוג
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 ךוב"עלעדנעצ סָאד |2

 טרעדנוהרָאי ןט-19 םענופ ןרָאי רעקיצפופ יד ןופ ןבכיוהעגנָא .קילדנעצרָאי ןביז ַא ןגיוצ
 ןשינעעשעג-סנבעל ןיא עכייר ןוא 2 ַא זיא סע --- ,1917 ףוס םייב טקיזנערַאפ ןוא
 ,תופוקת עכעלטע רָאנ -- רעדָא הפוקת ןעגנורעדנע ןיא ןוא

 ערעדנַא טימ ןעשעג זיא סע סָאװ 1 לאו ןעשעג זיא םירֿפפ רכומ עלעדנעט טימ

 יצג טָאה רע סָאװ ,קרעוװ יילרעלא יד רעסייא .ןטייקמעלנעזרעצ עש'רעלטסניק עטיורג

 ,טייקבעלנעזרעּפ-עלעדנעמ עכייר יד טקיטלַאטשעגסיױא ךיוא קיטייצניילג רע טָאה ,ןפַאש

 ןױיפ קרעוו ײלרעלַא יד ןופ ןשדָאפ סָאד יוװ טקנוֿפ ןוא .ןטָאש ןוא טכיל עדריא עלַא טימ

 ירַאפ סָאד זדנוא טעוװ ךיוא ױזַא ,טלַאטשעג-עלעדנעמ רעד וצ זדנוא ןעגנערב ןיא זדנוא

 -פיוא טלַאטשעג-עלעדנעמ עלופרילָאק ןוא עטריצילּפמַאק יד ןעלדנַאהַאב סָאד ןוא ךיז ןפיט

 ןּבעל ןגנַאל ןייז ןיא ןפַאשעג טָאה רע טָאװ ,קרעוװ ענייז וצ לסילש ַא ןבעג ןוא ןרעלק

 יד) ?עלעדנעמ 'ר רמא; ענעדיישרַאפ יד ךרוד ,ויירב יד ךרוד רעבירעד טימ:ןעייג רימ

 'מוא-ןגעוו ענייז עֶלֶא רעביא רעלטסניק םעד טימ ןעמַאזוצ ,(קרעוו ןדעי וצ ןריפנייר

 ןעינעלגנַארעג עקידנעטש יד ייב ,ןטייצ עלַא יד ןיא טכַאמעגטימ טָאה רע סָאװ גע

 -שירעפַאש עײנד-ץלַא ענעדיישרַאפ יד ייב ןֹוא ןעגנורעטש עקיטסייג ןוא עלעירעטַאמ יד טימ

 .ןעגנוטסעמרַאפ עשירעטסיימ

 ,ןביירשרעביא ןוא ןביירש ןייא ןיא ןטלַאהעג טָאה רע סָאװ ,קדרעוו עגייז רעסיוא

 ץנייז ,"בתכבש הרות/ ןייז רעסיוא .ןבעל רעדנוזַאב ַא טריפעג ןרָאי עלַא עלעדנענ טָאה

 טבעלעגסיוא ךיז ןוא טבעלעג טָאה רע ."הּפ-לעבש עלעדנעמ/ ַא ןעוועג ךיוא זיא ,ןטפירש

 ןיז ןוֿפ םיטרפ טכ ארבעגסױרַא טָאה רע עכלעוו ןיא ,טניירפ טימ ןסעומש ענייז ןיא

 ןוא עשידיי ןגעוו ןוא ךיז ןגעוו טגָאזעגסױרַא ךיז טָאה רע .םענַאנ-טלעוו ןייז ןופ ,ןבעל

 ץלעדנעמ .ןפוא ןשילעדנעמ ןקיט רַאנגיײא ןַא ףיוא טגָאזעגסױרַא -- ,ןגארפ עכעלשטנעמ

 "עגסױרַא טױרעוי סָאד -- ןסעומש עכעלפערט ענייז ףךרוד עלעדנעמ ,םייה ןייז ןיא

 ,טלייצרעדרעביא ןנָאה טניירפ עטוג טָאװ ,ןעגנורעניארעד ענעדיישרַאפ יד ןיא טכַארב

 ןוא ,ייז ןֹופ עשיטסירעטקַארַאכ ןוא עטסקיטכיוו עמַאס יד טכַארבעג ךוב ןיא ןבָאה רימ

 -עג ןענָאק לָאז רענעייל רעד ןוא ,ןגוצסיוא זיולב ןעמונעג ןבָאה רימ טענַאװ ןופ ןזיוועגנָא

 .ךָאנ ןוא ךָאנ ייז זיפ ןסינ

 יי ןוא ךיז ןיא ןסָאלשרַאפ ןיטולהל ןוא ס'ואכרוד ןעוועג טשינ זיא עלעדנעמ יוװ

 ןוא ןטיידטש עטסקינייווניא ענייז וצ ןרעהוצ ךיז ץלַא ןופ רעמ טרעהעגפיוא טשינ טָאה רֹע
 ןיא ,םיא וצ ןסירעגניײרַא ךָאד ךיז טָאה ןבעל עקימורַא עקידנסיורד סָאװ דעבָא ,ןפמַאק
 יד םינפוא ענעדיײישרַאפ ףיוא ןקעלּפטנַאסיױרַא טימַאב ךיז ןבָאװ רימ .תומא יד ענייז

 3 ןייז טרעדנעעג ןֹוא ןעלעדנעט ףיוא טקריהעג ןבָאה סָאװ ,ןעננורישַאּפ עקידנסיורי

 "רַאפ וצ ןוא ןטייצ ענעדײשרַאפ ןיא ןבירשעג ,ושרב ײלױעלַא יד ןיא .דנַאטשוצ-טימ

 ןוא ,טלַאטשעג עלע-נעמ רעד וצ ןכירטש עטנַאסערעטניא רימ ןבָאה ןשטנעמ ענערייש

 קירעביא טשינ ,ןעלעדנעמ ןופ קורדנייא : רעדָא ווירב ַא ןזייווסיוא ןָאק לָאמטפָא יו

 פלאטשעג -עלעדנעמ רעד וצ וצ ייז ןביג לכה-ךס ןיא רעבָא ,קיטכיוו ןוא טנַאטשרעטניא

 -יישרַאפ ןיא ןקידענעל ַא ןעלע-נעמ סיױרַא ןלעטש ןוא ןטייהלצנייא עיינ ,ןכירטש עייב

 .סעיצַאוטיס ןוא ןטנעמָאמ ענעז

 רעבייוש ענעדיישרַאֿפ יו ,ןעז יצ סערעטניא סיֹורג ןופ דיוא זדנוא רַאפ זיא סע

 ןעזעג ןבָאה ייז יו ןוא ,קרעוו טנייז ןוא ןשטנעמ טעד ,ןעלעדנעמ טסַאפעגפיוא ןצָאז

 םעד רַאפ ןיא רוטַארעטיל רעשידיי רעד רַאפ טײטַאב ןיא עלָאר ןייז ןוא ןעלעדנעמ

 רעמ-סָאװ ןוא ןעגנוגָאזסיױרַא רעמ-סָאװ טכַארבעג רעכירעד ןבָאה רימ .ןפַאש ושידיי

 -ַירש טשידיי ענעעזעגנָא ןטייצ ענעדיײשרַאפ ןיא טכעלטנפערַאפ ןבָאװ טע סָאװ ,ןעננוניימ

 ןבָאה רימ .ןדייז םעד וצ ןעגנואיצַאב ענעדיישרַאפ ןופ ןוא ןעגנוטכיר ײלױעלַא ןיפ רעב
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 ןופ ףיול ןיא ןבירשעג ,ןעלעדנעמ ןגעוו ןוא ןופ רעטרעוו ןוא ןעגנוניימ ףוס לכ ףֹוס ָאד

 .רָא טרעדנוה ַא

 .ןעלעדנעמ ןעמונרַאפ ןבָאה סָאװ ,ןעגנוריסַאּפ עקיטכיוו רָאו טשינ לָאמטפָא ,עלַא יד

 ןוא דיירפ טפַאשרַאפ םיא ,דנַאטשוצ-טימעג ןייז ףיוא ,םיא ףיוא טקריװעג ךָאד ןבָאה

 םעדז ןופ ןבעל ןקימורַא םעניא ךיוא ןוא ןבעל ןייז ןיא סעטַאד רעבירעד ייז ןענייז ,גרָאז

 -רַאּפ רָאפ ,עגַאל יד ןרעסעברַאפ רַאּפ לגנַארעג םעניא ןוא ףמַאק םעניא שטנעמ ןשידקי

 ,1837 ןופ .ןסַאמ-סקלָאפ עשידיי יד ןופ ןבעל ענענַאטשעגּפָא סָאד ןעײנַאב ןוא ןכעלטלעוו

 "גַאדעג עקיטרַאנגײא ענייז טגָאזעגסױרַא ווירב ַא ןיא טָאה בקעי טולש רעגנוי רעד ןעוו

 וצ ווירב ןטצעל זייז זיב ,ענרעדָאמ ןוא עיינ רָאג טייצ רענעי רַאֿפ ,גנואיצרעד ןגעוו ןעק

 ינעמ ןלעניגירַא ןוא ןָאט םענעביוהרעד ַא ןיא ,1917 ןיא ןבירשעג ,רעגריב עשידיי יז

 -רָאפ ןענייז סע ןעג:ורעדנע עפיט ַא רַאפ סָאװ !גנַאג ַא ךימ גלָאפ זיא --- חסונ"עלעד

 טָאה ןײלַא עלעדנעמ יװ ןוא ,רעשידיי רעד ןיא ןוא טלעוװ רעקימורַא רעד ןיא ןעמוקעג

 "לרעמ רעבָא ןרָאי ערעווש ןעוװעג ןענייז ןשיווצניא !טרעדנעעג רָאי 60 יד ןיא ךיז

 יַאפ עלַא יד ךרוד טגָאיעג ןוא ןפרָאװעג ןעוועג לָאמטּפָא זיא עלעדנעמ ןוא ,עקידויו
 ףיוא שירעלטסניק ןוא ךעלשטנעמ ןוא ךיז ןיא ןעמונעגפיוא טָאה רע סָאװ ,ןעגנוריס

 ,עלַאיצָאס ,עשיטילָאפ ןופ געװ רעקידריוקרעמ ןוא רעגנַאל ַא זיא סע ,טריגַאער יז

 ןעוועג רע זיא לָאמטפָא ,טכַאמעגכרודַא טָאה שטנעמ ןייא סָאװ ,ןסעצָאוּפ עלַאנָאיצַאנ

 פָאק ןצלָאטש ןכיוה ַא טימ טנַאּפשעג רע טָאװ -- לָאמטּכָא ןוא רעטקירדרעד ַא ןצנַאגניא

 ,קילב ןפרַאש ןוא
 ןסיוװעג ַא ןיא רעכיז זיא ןגאזגיז עלַא עריא טימ ןעלעדנעמ ןופ עטכישעג-סנבעל יד

 -בע עטסקינייװעניא ענייז ןופ עטכישעג יד ךיוא ןוא קרעוו ענייז ןּופ עטכישעג יד ןעניז
 ,קרעוו ענייז ןיא ןויװַאבסױרַא קירעהעג יװ עלַא טשינ ךיז ןבָאה ייז ביוא סָאװ ,ןעגנורעה

 ,ייז ןיא ,םענַאב-טלעוי ןייז ןיא ;רעטקַארַאכ ןייז ןיא ןטינשעגנייא ךיז ףיט רעבָא ייז ןבָאה

 .ןעגנוניישרעד וצ ,ןכַאז וצ גנואיצַאב
 סע יו ,ערעפסָאמטַא ןייז ןיא ,םייח רעסעדָא ןייז ןיא ןעלעדנעמ ןזיוועג ןבָאה רימ

 -עדנעמ ןגעוו ןלייצײעד רימ ,טניירפ עטנעָאנ ןוא תיביינב עניז טרעדלישעג םיא ןבָאה
 רעביא עזייר-ףמואירט ןייז ןגעו רעביא ןביג ןוא ,ץייווש רעד ןיא ןעגנערברױַאפ סעל
 ןייז תעב ,רעטלע ןפיט ןייז ןופ ןרָאי יד ןעמוק -- ךָאנרעד ןוא ,טעטש עשידיי עסיורג
 ,טיוט ןוא געט עטצעל עקידעיורט ענייז --- ףוסל ןוא ,טייהקנַארק רעד טימ ךיז ןעלגנַאװ
 .ךיז וצ טזָאלרעד טשינ טייצ עגנַאל ַא טָאה רע סָאװ

 -רָאפ-רוטַארעטיל ךוב םעד ןיא טקינייארַאפ ,ןעז טעוו רענעייל רעד יװ ,ןבָאה רימ
 טעד סױרַא טפלעה סנייא .ןטייווצ םעד ןָא ךעלגעמ טשינ זיא טנייא .קיטירק טימ גנוש
 טָאה ןעמ סָאװ ,עלעדנעמ יוי רעלטסניק ַאזַא ךיז רַאֿפ ןבָאה רימ ןעוו ,טרפנ ןוא ןרעדנַא
 -רעמ ַא טלעפשג טָאה סע .ןעגנולדנַאהּפָא עשיטירק ליפ רעייז ןבירשעג םיא ןגעוו ןיוש
 ךיז טָאה סע יװ בעל ןכעלנעזרעּפ ןייז ןופ גנורעדליש עשיטַאמעטסיס !ערעלופ קינייוו
 ,אפוג םיא טימ ןדנוצעגפיונוצ ךיז ןבָאה קרעװ יד יװ ןוא ,קרעוװ ענייז ןיא ןטכָאלפעג
 ענעדיישרַאפ ךרוד טסיױרַא טמוק רע יו ,עלעדנעמ ןצנַאג םעד ןז"ווַאב רימ ןבָאה לָאמטפָא
 ,ןכירטש ענלצנייא ףיוא ,םיטרּפ ףיֹוא רקיעב טלעטשעגּפָא ךיז רימ ןבָאה טפָא ןוא ,רעביירש
 ןוא רעליפ ,רעסערג סױרַא ייברעד טסקַאװ ,םענייאניא ןבילקעגפיונוצ ןרעוװ ייז ןעוו טָאװ
 ,טלַאטשעג-עלעדנעמ עטדיצילּפמָאק יד רעצנַאג

 יד ףיוא טכַא טגיילעג ,רענעייל םענופ טיײקמַאזקרעמפיוא יד ןגיוצעג ןבָאה רימ
 ײז ןבָאה סע יװ ,ןעלעדנעמ ןוא ןשטיוװָאמַארבַא ןופ ןשינעלגנַארעג יד ףיוא ,ןתוכייׂש
 ןיא אפוג ןעלעדנעמ ייב סױרַא ןעמוק ייז יו ןוא רעביירש עשידיי ענעדיישרַאפ ןעוועג
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 יו ,ןגוצסיוא טכַארבעג ןבָאה ףימ .קדעװ ענעדיישרַאפ ענייז ןיא ןטייצ ענעדיישרַאפ

 ןופ רעגייל טנורג םעד ןעמונעגפיוא ןבָאה רעביירש עדעגניי ןוא ערעטלע ענעדיישרַאצ
 ןשינעגעגַאב ענעדיײשרַאפ ייב טטַאפעגפיוא םיא ןבָאה ייז יוו ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד
 .ןעלעדנעט ןופ ןגָארטעגסױרַא ןֿבָאה ייז סָאװ ,ןקורדנייא יד ןבעגעגרעביא ןוא

 ,וירב יד ףוס לכ ףוס ןענייז ןטנעמוקָאד עטכע יד ןוא ,רוקמ רעטשיוע רעד רעבָא
 -טנפערַאפ ןלעװ ייז זַא ,ייברעד קידנטכַארט טשינ ,ןבירשעג טָאה רעלטסניק רעד סָאװ

 "וק סָאװ ,ןלַאירעטַאמ עשיטנעטיוא עקיסַאלקטשרע ךיז רַאֿפ ריט ןבָאה ָאד .ןרעוֶו טכעל

 ןבָאה ווירב יד וצ ריפניירַא רעודנוא ןיא .םֶרָאפ רעכעלריטַאנ רעייז ןיא זדנוא וצ ןעמ
 ךימ .רעביירש-ווירב םעד ןעלעדנעמ ףיוא ןוא ייז ףיוא טלעטשענּפָא רעיונעג ךיז רימ
 יז ןבָאה רימ ,טזָאלעג ךיז טָאה סע סָאװ ץלַא טלמַאזעגצייא ,ךעלגעמ טייוו יי ,ןכָאה
 ףרוד -- טפָא ןוא ערעדנא ךרוד טכַאמעג טּפָא ,גניצעזרעביא רעשידיי ןיא עלַא ןבעגעג

 -יגיִרֲא עשיסור ןוא עשיאיירבעה יד ןעגנערב וצ קיטכיוװ ןעוועג טלָאוװו יאדוװַא ,זדנוא
 ןבָאה רימ .ךוב םענופ עבַאגסיוא יד טרעוװשַאב טלָאװ סָאד רעבָא ,ווירב יד ןוכ ןלַאנ

 רעשרָאפ רעה ןוא ,ןעמונעג זיא ווירב רעדעי טענַאװ ןיפ ,רוקמ םעד ןזיוװעגנָא טוטעמוא
 ,ןלַאניגירָא-ווירב יד וצ ןעמוק ןענָאק טכייל טעוו

 ןופ ןגוצסיוא ,ןלעטש עקיניא טרוחעגרעביא ךוב ןיא ןטרָאד ןוא ָאד ןבָאה רימ
 סָאװ ,רענעייל רעד .ךוב ןיא טרָא רעדטַא ןַא ןיא טכַארבעג ןענייז סָאװ ,ןעגנוגָאזסױרַא
 רַאפ גנולדנַאהּפָא עדצי .ןיז לחומ רַאטרעה זדנוא טעװ ,ךוב סָאד רדסכ ןענעייל טעוו

 -סױרַא ןַא ןופ רעדָא ווירב ַא ןופ גוצסיוא ןַא סיוא ןזָאל רימ ןעוו ,ןריואוועגנָא טלָאװ ךיז
 ,טכַאװבעג טייהנגעלעג רערעדנַא ןַא ייב רעירפ ןיוש זיא סָאװ ,גנונָאז

 עטיווָאמַארבַא ןעמָאנ-עילימַאפ םעיז טכיורבעג ןבָאה רימ זַא ,ןבעגוצ ָאד ןליוו רימ

 ןפיוא ץ ַא טימ) ץיווָאמַארבַא ןבירשעג עלעדנעמ טָאה לָאמטפָא םגה ,(ףיס ןיא שט טימ)
 ןדָאװעג טצונעג טפָא זיא סע יװ ,ילעדנעמ טשינ -- עלעדנעמ ךיוא ןניירש רימ .(ףוס

 .עסערּפ רעד ןיא

 .יקגינבַאר ךיוא ןוא ,װ ַא טימ ןבעגעג לָאמטּפָא רימ ןבָאה יקצינווַאר ןעמָאנ םעד
 טלָאװ ,ב ַא טימ רעדָא |ו ַא טימ םוטעמוא ןכַאמרעביא .ןייז לחומ רענעייל רעד לָאז
 -עג טפָא טָאה אכוג יקצינװַאר .ןטסָאק ליפ טימ ןדנוברַאפ ןוא ךַאז ערעווש ַא ןעוועג

 .ב ַא טימ טפָא ןוא |ו ַא טימ ןעמָאנ-עילימַאפ ןיי- ןבירש

 טצונַאב טפָא ךיז ןבָאװ רימ זַא ,ןויורעננֶא רימ ןבָאה ווירב יד וצ ריפניירַא םעניא

 שטסואווַאב טכַאמעג זֿבָאה סע סָאװ ,שידיי ףיוא ווירב סעלעדנעמ ןופ ןעגנוצעזרעניא טימ

 -בעה םוצ רעטנעענ-סָאװ ןייז וצ ןיויטָאמ ערעייז טַאהעג ןבָאה עכלעוו ,רעביירש עשידיי

 (ןלַאטרַאפ ,שידיי רעד ןטילעג טפָא טָאה רעבירעד ןוא ,לַאניגירָא ןשיסור רעדָא ןשיאייר

 ,רוקמ םעד ןופ טייוו ןטערטּפָא טשינ ידכ ,ןושל ןכיוא ןייז רתוומ טּפָא זומ ןעמ

 ,ןלייט עכעלטע ןיא ,ךוב ןיא טמוק טָאוװ ,לַאירעטַאמ ןצנַאג םעד טלייטעגנייא ןבָאה רימ

 טָאװ ,תומדקה יד ןוא ,ווירב ,ןכירטש עשיפַארגָאינַאטיוא ןבעגעג רימ ןבָאה מדוק

 -נעמ ןדעד ץלַא ןופ רעירפ טזָאלעג ןבָאװ רימ .רעכיב ענייז וצ ןבירשעג טָאה עלעדנעמ

 ,אפוג ןעלעד

 -יישרַאפ ןעלדנַאהַאב ןוא ןרירַאב טָאװ ,ןעגנולדנַאהּפָא ןוא ןעלקיטרַא ןעמוק ךָאנױעז

 .ודנוא ךרוד ןבירשעג ,ןפַאש ןוא ןבעל סעלערנעמ ןיא ןטנעמָאמ ןוא ןטנעמעלע ענעד

 ןענייז ייז .רעטרע ערעדנַא ןיא ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ זדנוא ךרוד ןענייז ייװ ןופ לייט

 ןרָאװעג טעברַאעגרעביא ןיא טצנַאגרעז טציא רעבָא

 -ביד ערעגניי ןוא ערעטלע ענעדײשרַאפ ואוו ,רעדיל ךוב ןיא טכַארבעג ןבָאה רימ

 -שג עלעדנעמ עקיטרַאנגײא יד םינפוא ענעדיישרַאפ ףיוא טכַארבעגסױרַא ןבָאה רעט
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 רעשידיי רעד ןופ ןדייז םעד ןעגנוזַאב ןוא טלָאמעג שירעטכיד ןבָאה ייז יװ ,טלַאטש

 ,ריטַארעטיל
 םעד ,ןשטיװָאמַארבַא .י .ש סיֹרַא ןעגנערב סָאװ ,ןעגנולדנַאהּפָא ךיוא ןעמוק סע

 "עג טָאה רע יװ ךָאנרעד ןוא ,לטעטשמייה ןייז ןיא ,םייה ןייז ןיא רעלטסניק ןוא עטנעמ

 .ןעגנוגנידַאב עיינ יד ןיא ןרָאי עקידרעטייוו ענייז ןיא טבעל
 ירַאפ ךרוד ןרוָאװעג ןבעגעג ןענייז סָאװ ,ןעלעינעמ ןגעוו ןעגנורעדליש עלַא יז ןופ

 יד טכַארבעג ןבָאה רימ .לייט םעניילק ַא זיולב ןעמונעג רימ ןבָאה ,רעביירש ענעהייש
 -קַארַאכ סָאװ ןוא טכיל ַא ןכרַאװ סָאװ ןוא טנַאקַאב רעקינייװ ןענייז סָאװ ,ןעגנונײרשַאב
 .ןעגנומיטש ענעדיישרַאפ ענייז ןיא ןעלעדנעמ טענוירּפַאק ,ןטריצילּפמָאק םעד ןריזירעט

 -נַא ערעזדנוא ןיא ןגָאז וצ ןעמוקעגסיוא זיא זדנוא סָאװ ,ןרזחרעביא ָאד ןליוו ר"מ
 סע ןיא יאדוַא .עמעט-עלעדנעמ יד ןּפעשוצסיוא העדב טשינ ןבָאה רימ .קרעוו ערעד
 ,ןרעװ ןבירשעג טשרע ףרַאד סָאװ ,עיפַארגָאנָאמ-עלעדנעמ עקידנעטשלופ ,עלופ ןייק טשינ
 טשינ בא ,טלמַאזעגפיוא ןענייז סע ןעוו ,ןביירש וצ ןייז רעטכייל טעװ סע סָאװ ןוא
 טשינ -- ,"רומגל הכאלמה ךילע אל, .,ווירב"עלעדנעמ יד ןופ לייט רעטסערג רעח זיא ,עלַא
 ןעמ ןעװו ,גָאזנָא ןַא ןוא טָאבעג ַא זיא סָאד ,טעברַא עצנַאג יד ןקידנערַאפ טספרַאד וד

 טליױו סע .טלעפ ָא- סָאװ .סָאד ןצנַאגױעד ןוא עדעדנַא ןעמוק ןלָאז .ךוב ַא סױרַא טיג
 ןיא טעברַא ןיפ ןעגנוגנידַאב עטכייל-טשינ יד ייב סָאװ ,טוג זיא סע זַא ,ןגָאז רעבָא ךיז
 כָאד סָאװ ,טוג ךָאנ זיא'ס --- ןטיבעג ערעדנַא ףיוא ןעמונרַאפ זיא ןעמ ןעוו ןוא ןשרָאפ
 טוג רָאג וצ !הבוטל וז םג .טציא ןבעגעג זיא סע יוװ ,םרָאפ רעד ןיא סױרַא זיא ךוב
 ,ןייז לחומ רימ ןעמ לָאז --- ןרעלעפ ,ןזיולב ָאד ןענייז'ס ביוא ןוא !ָאטשינ רעיש ןייק זיא

 ןיוא זיא ,ןרָאי עלַא יד ןבעגעגטױרַא בָאה ךיא סָאװ ,רעכיכ עקידרעירפ יד ייב יו
 ןיימ סיוא ריא קירד ךיא .ענעיכ יורפ ןיימ קיפליהַאב קרַאטש ןעוועג רימ ךוב םעד ייב
 .ןענישרעד זיא ךוב סָאד סָאװ ,זיא קנַאד רעתמא רעד ,ךעלטנגייא .קנַאד ןפיט

 רָאנ ,רוטקערָאק יד טכַאמענ רָאנ טשינ טָאה סָאװ ,ןיקייה .נ טניירפ םעד קנַאד ךדיא
 ,ךוב םצע ןיא ןלעטש ןטעלגלַאפ וצ טײקמַאזקרעמפיוא ןיימ ןגיוצעג ךיוא טפָא טָאה

 םעד ןוא ("סערּפ טּפמָארּפ, ןופ) ןָאק סירָאב טניירפ םעד ןעקנַאדַאב ךיוא רימָאל
 טגרַאקעג טשינ ןוא טעברַאעג סיילפ טימ ןבָאה סָאװ ,(רעצעז םעד) רעדניל .ח טניירפ
 ,רענעש סָאװ ןייז לָאז ךוב סָאד ,ימ ןייק

 -ָאכ לָאצ ַא ןרישוטערסיוא רַאפ ןווייח-וינ ןופ ווָאנוקסעדט ,א טניירפ םעד קנַאד ַא
 .ךוב ןּרַאפ סעיפַארגָאט

 ןעננורעייטשייב ערעייז טימ ןבָאװ טניירפ עטוג סָאװ ,ףליז יד טשינ ןעוו-- ףוסל ןוא
 ןבָאה רימ .ךוב סָאד ןבעגוצסױרַא ףוקיא םעד ךעלגעמ ןעוועג טשינ טלָאװ ,ןזיוועגסױרַא
 ,ןדירפוצ ןייז עלַא ןענָאק ייז .רערעייטשייב יד ןופ ןעמענ יד טנָאנרעד ךוכ ןופ ףוס ןיא
 פיו ַא רעכיז זיא סָאװ ,ךוב-עלעדנעמ סָאד ןבעגוצסיױרַא ןפלָאהעגטימ ןבָאה ייז סָאװ
 | ,ןטפיוא רעשירָאטסיה-רוטלוק רעקיט

 -רָאפ רעד ןיא ןלָאז -- ,ךוב ןרַאפ רעייטשיינ ערעסערג ןיפ ןעמענ עקינייא רעבָא
 ףסוי (סעלעשזונַא-סָאל) ןוארב עינָאס ןוא עייש :ןענייז סָאד .ןרעוו טנָאמרעד עדער
 ףָאלדרעװס יליל ןוא ירעה ,(דנַאלקוָא) ןַאמדירפ הנח ןוא זלרַאשט ,(דנַאלווילק) ןרעטשנעגרָאמ
 סלרַאשט ,היעשי ןוא רודגיבא ןיז ענייז ןוא (יבצ ןב) קונייש םהרמא ,(סעלעשזדנַא-סָאל)
 .ןעלעה יורפ ןייז ןופ קנעדנָא ןיא בוארטנייוו

 ליזיימ ןמחנ
 ,1959 ,רעבָאטקָא





 עיפַארנַאיב ןיימ ןצ ןכירטש

 (סיומ עלעדנעמ ןופ טיטַארגָאיבָאטיױא)

 רעקצולס ןיא ךיז טניפעג סָאװ ,לטעטש ןיילק ַא יא ,עילוּפַאק לטעטש-טרובעג ןיימ
 טייקכייר ןייק טימ טשטנעבעג טשינ לטעטש סָאד טָאה טָאג ,עינרעבוג רעקסנימ ,זיירק
 -רעד רָאנ ,ןטפעשעג ןוא לדנַאה ןייק טימ ןעוועג הכזמ טשינ סע טָאה ןוא ןגעמרַאפ ןוא
 ןוא ןלָאט ,ןבעל ליטש ַא ןוא רעדלעוו ענייש ,רוטַאנ עגייש יד ןבעגעג סע רע טָאה רַאפ
 עכלעזַא .ןרָאװעג ןבירשרַאפ טשינ ץעגרע ןיא זיא גָאטנריױבעג ןיימ .םורַא רעדלעפ ענייש

 ןריובעג זיא עלעדנעמ ואוו ,זיוה סָאד

 עניילק יד ןיא ךָאנ טרפב ,טַאהעג ןעניזניא טשינ ןדזי זדנוא ייב לָאמַא ןעמ טָאה ןכַאז
 ,1826 רָאי ןיא ןרָאװעג ןריובעג ןיב ךיא זַא ,ןעמונעגנָא רימ ייב רעבָא זיא'ט .ךעלטעטש
 .רעבימעצעד ןט20 םעד גָאטנריױבעג ןיימ טמיטשַאב טָאה עילימַאפ ןיימ ןוא

 ןייז ןיא תיבה-לעב רעקידובכב רעייז ַא ןעוועג זיא ,השמ-םייח ,ל"ו ,עטַאט ןיימ
 טיירב ןייז טימ ,ץרא-ךרד ןוא הרות ןייז טימ טנגעג רעזחנוא ןיא טמשעג טָאה רע ,לטעטש
 טפלעה ַא :טליײטעגנייא רע טָאה טייצ ןייז ,ןכַאז-טלעוו ןיא תועידי ענייז טימ ןוא ץרַאה

 סװָאלָאקָאס םוחנ ןיא (1889) טיימרת רָאי ןיא טקורדעג טשרעוצ ןעװעג .שיאיירבעה ןופ טצעזעגרעביא
 יד ןיא ןרָאװעג טכעלטנפעראפ זיא יז יװ גנוצעזרעביא עששידיי יד ןביג רימ ."ןורכז רפס;, ךובלמאז
 .ןעגנורעסעבסיוא 'עקינייא טימ ,סעבַאגסיוא-עלעדנעמ
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 ַא ןוא .טסיזמוא ערעדֹנַא טימ טנרעלעג ןוא ןיילַא טנרעלעג ןוא ןסעזעג) -- טָאג רַאפ
 קסוע טָאה רע עכלעוו ןיא ,םינינע עשלהק רַאפ ןוא ןכַאז ענייז רַאפ --- ךיז 'וַאפ טפלעה

 ןוא רובידה חוכ ַא טימ ןעוועג הכזמ רעטָאפ ןיימ טָאה רעטשרעבייא ועד ,הנומאב ןעוועג
 ,שדוק-ןושל ףיוא הצילמ-לעב ַא ןעוועג זיא רע .תושרד ענייש ןטלַאה טפָא טגעלפ רע

 ןופ ענעבילבעגרעביא יד ייב גָאט ןקיטנייה זיב ךָאנ ךיז ןעניפעג ווירב ןוא תושווד ענייז
 -סיוא ךימ טָאה ןוא טַאהעג ביל רעייז רעטָאפ רעד טָאה ךימ .רעצעש ןוא רערערַאפ ענייז
 רעזדנוא ןיא םענייק סָאװ ,ןפוא ַאזַא ףיוא ןעיצרעד וצ ךימ רעדניק עלַא ןופ טלייוורעד
 ,ןלַאפנייא טנָאקעג טשינרָאג טלָאמעד טָאה לטעטש

 רַאפ רע טָאה ,ירבע ןענעייל טנעקעג ןיוש ןוא ,רָאי טקעז ןעוועג טלַא ןיב ךיא ןעוו
 -סיוא ןוא ך"נת ןענרעל רימ טימ לָאז רע ,םידמלמ עטסעב יד ןופ םענייא ןעגנודעג רימ
 טעוו םיא ןגעוו לסיכַא) ינבואר ףסוי דמלמ רעד .רדטכ טיגרת טימ קוסּפ ךיט ןענרעל
 ןופ *דָאכסָאװ,, לַאנרושז ןיא ,קָאטשניב .ל ןופ ןבירשעג עיפַארגָאיב ןיימ ןיא ןעניפעג ריא

 ךָאנ .תעל תעמ ןיא העש ףלעוװצ זיב רימ טימ טלענקעג ןוא ןסעזעג זיא (1884 רָאי
 ףיא ך"נת ןופ םירפס קיצנַאװצ-ןוא:ריפ עצנַאג יד טנעקעג ךיא בָאה ןענרעל רָאי ייוד
 ,טליפעגנָא ךימ טָאה הרות סטָאג ןוא ,קיניײװטסיױוא

 ,םיאיבנ עכעלטעג יד ןופ רעטרעוװ עסיז יד ןופ רעגניפ יד ךָאנ קעל ךיא תעב ןוא
 ,רעדליב-ך"נת עסיורג עקילייה יד ןופ סעיזַאטנַאפ עכעלטעג עסיורג יד טימ םורַא ייג ןוא
 ןָא קיבײא ןופ זיא סָאװ ,דומלת ןופ ןצענערג יד ןיא טכַארבעג ךימ דמלמ ןיימ טָאה
 ןיהַא ןיב ךיא זַא .רוטַארעטיל:טלעװ רעצנַאג רעד ןיא ןשבה ךלמ גוע רעד ,זיו ךעד

 ןסיורג ַא ףיוא לָאמ ןטשרע םוצ טמוק סָאוװ ,שטנעמ ַא יװ ןעוועג ךיא ןיב ,ןעמוקעגנָא
 ינימ עלַא יד קידנעעז ,ןרעדנואווּפָא טשינ רָאג) ךיז ןָאק ןוא טפַאגרַאפ רע טייטש .דירי
 ,שער םעד קידנרעה ,טשַאררעביא זיא רע .ןֿכַאז עקידהנושמ ענעדישרַאפ יד ןוא תורוחס
 ןלייא םירחוס ןוא סרעלקעמ ,רעפיוקרַאפ ןוא רעפיוק .ןטייז עלַא ןופ יירשעג ןוא למוטעג

 -רַאפ ןפיול עלַא :יײז טלַאפַאב רחסמ ןופ הוואת ןוא קשח רעד ןוא שער סיורג טימ ךיז

 ןרעדנַא םעד רענייא .לסעפ ןייז טימ רעד ןוא לגירק ןייז טימ רעד ,טיירדעצ ןוא טשווח
 ןגיוא יד טימ טקניו ,טדער ןרעדנַא םוצ רענייא ,טגערפ ןרעדנַא םעד רענייא ,טּפוטש
 ַא ןוא ,ךיו ןסייר ןוא ךיז ןעגניד ,ןעלדנַאװ ןוא ןעלדנַאה ,סיפ יד טימ ןעשטּפָאט עלַא
 ,הנחמ רעד ןיא טשרעה םורבעג ןוא יירשעג

 הרוצ ַא ןוא ןכַאז עלַא וצ טלַאטשעג ַא ןבעגעגוצ ךיא בָאה ןוימדחחוכ ןיימ טימ

 "רמאד ןאמק רעד ןוא "אמק-אנת; רעד ,דומלת ןיא ןזיווַאב רימ ךיז ןבָאה סָאװ ,עלַא וצ
 עטמאלפעצ טימ ןשטנעמ ,ךיז ייב סיורג ןענייז סָאװ ןשטנעמ יו ןעזעגסיוא רימ ןבָאה
 טניגרַאפ ערעדנַא יד ענייא סָאװ רעבייוו יו --- *אתעיצמ , ןוא *אפיס,, ,"אשירק יד } רעמינט
 ןגירק ,ױזַא טשינ :טגָאז יד ןוא ,ױזַא : טגָאז יד ,ערעדנַא יד רעביא טרַאּפש ענייא ,טשינ
 הרענ; ןוא "תינולייא, ,"תרגובש יד ןוא .ָאטשינ תחנ ןייק זיא ס ןוא ךיז ןרַאּפש ,ךיז ייז
 ייווַצ , יד ךיוא ,"הבז; רעד טימ "בז; ןוא "ןטק, ןוא "הטושא ,"שרח; רעד ןוא "התתפתנש
 "דעומה רושע רעד ,"וק יד ןסיוטשעג טָאה סָאװ ,סקָא רעדק ןוא ,"דיילק סָאד ןטלַאה סָאוװ
 רעקיצנייא רעדעי ,עיזַאטנַאפ ןיימ ןיא קידעבעל יװ ןענַאטשעג ןענייז עלַא ,"םת רוש, ןוא
 ךלַאב עקַאט ךיא בָאה ךַארּפש סנעמעלַא רעייז ,רילָאק ןקידחנושמ ןוא טלַאטשעג ןייז טימ
 ךיא בָאה טנגוי רעד ןופ םורָאװ ,טנגעגַאב ייז טימ ךיז בָאה ךיא רָאנ יװ ,ןענַאטשרַאפ
 ןענייז דייר ערעייז ןופ ךס ַא רעבָא ,ןושל-םוגרת סָאד ןייטשרַאפ וצ טנרעלעגפיוא ןיוש ךיז
 ךיא רָאנ יוװ ,גנַאפנָא ןיא ןעוועג רָאנ זיא ץלַא סָאד רעבָא .ןליוהרַאפ רימ ןופ ןעוועג
 םיא וצ ךיז ךיא בָאה רעבָא טייצ רעד טימ .דומלת ןופ *רעיוט ,, ןיא ןעמוקעגניירַא ןינ
 ןופ שינעפיט רעד ןיא "טקיטכענעג; בָאה ךיא .ןעמוקַאב ביל םיא בָאה ןוא טניואוועגוצ
 "ןטפול ןיא ןעילפ סָאװ ,סמערוט ,, יד ןופ טרעדנואוועג קידארומ ךיז בָאה ןוא "?הכלהג רעד
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 ןיא ןכַאז עכעלרעדנואוו עכלעזַא ךָאנ ןוא *רָאה ַא ףיוא ןעגנעה סָאװ ,גרעב , יד ףיוא ןוא
 ,לוּפלּפ ןפרַאש

 זיא ןטרָאג רעקיזָאד רעד .,החגא ןופ ןטרָאג ןיא ןריצַאּפש וצ ןעמוקַאב ביל בָאה'כ
 סָאװ ןוא ,ןעלגיר ןוא ןריט טימ טיױלּפ ַא ךיז םורַא טָאה סָאװ ,ןטרָאג-ןטכורפ א יו טשינ
 -עגסיוא ןעייטש .,ןימ ןייז טימ רעדעי ןט לייב ףיוא טצנַאלפעג ,עכיוה ןענייז רעמייב ענייז
 -ַאטש עקיצנוק טימ טמיוצע;מורַא טרָאװ זיא רוטַאנ יד ןוא תורוש עכיילג ןיא טלעטש
 טָאה סָאװ ,תואובת ןוא דלַאװ ןופ דלעפ טיירב סיורג ַא יו ןעזעגסיוא טָאה'ס ,ןיינ ,ןטעכ
 -ףשימסיוא עטכידעג ַא ןיא'ס ןוא רדס ןייק טשינ טָאה ,טױלּפ ןייק ןוא ףוס ןייק טשינ
 -הנושמ ענעדישרַאפ ,לָאצ ַא ןָא ןעמולב ןַארַאפ טרָאד ןענייז סע .ןסקיוועג ענייװ ןופ שינ
 -- ,דלעפ ןיא זָארג סָאד וו טסָארּפ ןענייז ןוא גנושימסיוא ןיא ןסקַאװ ןעגצוצנַאלפ עקיד
 -מורַא ,ןלָאט יד ןופ זיור יד זיא -- זיור יד ןוא ,ןורש לָאט ןופ עיליל יד זיא עיליל יד

 ןופ ללש| ַא ךיז רַאפ טסָאה וד ,ןזָארג ןענָאילימ ,רעטנזיוט .זָארג ןירג טימו ןסקָאװעג
 קנַארפ ןטרָאג םעד ןיא םורַא ךיז טייג עיזַאטנַאפ יד .טבשװעגנעמַאזוצ ןענייז סָאװ ,ןבירַאפ
 טרעדינ סע ןוא דרע רעד וצ למיה רעד ךיז טגיינ לָאמַא .רעדנואוו טעז ןוא יירפ ןוא
 ןשטנעמ ןוא ,למיה םוצ זיב דרע יד ףיוא ךיז טבייה לָאמַא ןּוא ןגָאװטיײר סטָאג) ּפָארַא
 ,ךיז ןשוק םיכאלמ טימ

 רענעי ןיא .רדח םעד טוָאלרַאפ ךיא בָאה ,ףלעווצ רָאי ַא ןעוועג טלַא ןיב ךיא ןעוו
 ןיימ טָאה ,ירפ רעד ןיא ,ןענעוװוַאד ןכָאנ : ַאזַא ןענרעל ןיימ ןופ רדס רעד ןעוועג  זיא טייצ
 ןוא ןסעזעג טרָאה ךיא ןיב גָאטיײב ,תוינשמ שרדמה-תיב ןיא רימ טימ טנועלעג רעטָאפ
 ןיוש זיא רעטָאפ ןיימ ןוא ןעמוקעג םייהַא ןיב ךיא זַא ,טנווָא ןיא ןוא .טנרעלעג ןײלַא
 עלַא טימ ארמג טָאלב ַא טנרעלעג רימ טימ רע טָאה ,ןטפעשעג ענייז ןופ יירפ ןעוועג
 רע זיא -- טנווָא ןיא טַאהעג טשינ טייצ ןייק רימ רַאפ טָאה רע ביוא ןוא .םישרפמ
 ןענייז ליפעג סיורג טימ ןוא ,ףָאלש ןופ טקעוועגפיוא ךימ טָאה ,ןעניגַאב ןענַאטשעגפיוא
 ,הרות ןענרעל וצ ןירַא שרדמה תיב ןיא ןעגנַאגעג עדייב רימ

 -עג עמַאס ןופ ןייטשוצפיוא דניק גנוי ַא רַאפ זיא רעצ רעסיורגו ַא ,עקַאט ,תמא
 -פיוא ןיוש ןיב ךיא יוװ םעדכָאנ רעבָא ,געט-רעטניוו יד ןיא ךָאנ טרפב ,ףָאלש ןקַאמש
 ןוא ,טַאהעג האנה קרַאטש ןצרַאה ןיא ףיט ךיא בָאה ,בוטש ןופ סױרַא ןוא ןענַאטשעג
 ַא : סיורג רעייז ןעוועג זיא ,ןעניגַאב ןענרעל רַאפ ןוא ןייג רַאפ רכש רעד -- רכש ןיימ
 ;ףָאלש ןיא ןעקנוזרַאפ זיא סָאװ ,טָאטש ןופ ןסַאג עלַא ןיא טשרעה טייקליטשו עכעלטעג
 -ַאטנַאפ ןיימ טקעװרעד ןבָאה ,למיה ןפיוא ןעייטש סָאװ ,ןרעטש יד ןוא הנבל יד ךיוא
 רעד ןיא ןעזעג ךיא בָאה טלָאמעד .ןעזעג ןוא טרעהעג ןכַאז ךס ַא בָאה ךיא ןוא ,עיז
 טכַאנ יד וַא ,ןעלמיה יד ןיא ןָא טגָאז ןוא ןָאה ַא וו טעיירק סָאװ ,ןלאירבג עיזַאטנַאפ
 ןָא ןביוה ןוא ןצנַאט וצ ןוא ןעגנירּפש וצ ןָא ןביוה למיה ןיא םיכאלמ יד .קעװַא טייג
 ךיז ןענעפע ןדע-זג ןופ ןרעיוט יד ןוא עלייוו ַא ךָאנ .גנַאזעג סיז ַא טימ הריש ןגָאז וצ
 טָאה טָאג יו ןעעורעד םיכאלמ יד ,ןײרַא ןיהַא טיינ) טָאג רעסיורג רעד ןוא ,שער טימ
 רעדעי ,שינרעטיצ סיורג ןיא ןייטש ןבילבעג ןעצייז ייֵז ,טייקילייה ןייז ןיא ןזיוװַאב ךיז
 רעניײק ןוא לגילפ ץיק טימ טשינ ךיז טגעװַאב -ענייק ,הנחמ ןייז ייב טרָא ןייז ףיוא
 רעקידלַאװעג ַא טימ סיוא טרענוד טָאג ןוא גנילצולפ ןוא .ךיוה ןייק סױרַא טשינ טזָאל
 סָאװ ,שדקמה-תיב ןייז ףיוא טכַאנ רעד ןיא ןענייוו טוט רע .ךיז טנייוועצ ןוא טיײקרַאטש
 ,קלָאפ ןייז ףיוא ;טזָאלרַאפ ויא סָאװ ,ןיורק ןייז ,טָאטש יד םילשורי ףיוא ; טסיוװ !יא
 ףיױא ןוא ;רעקלעפ עדמערפ ןשיװצ םורַא ןעלגָאװ סָאװ ,ןויצ ןופ רעדניק ערעייט יד
 ןופ טדייל ןוא תולג ןיא ייז טימ טימ-טלגָאװ סָאװ ןוא טמעשרַאפ זיא סָאװ ,חניכש רעד
 ףיוא טלַאפ סָאװ ,יוט רעד זיא סָאד ןוא -- ןרערט ןעניר ןגיוא ענייז ןופ ,ןדייל ערעייז
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 ןרעװ ,לוק סטָאג קידנרעהרעד ןוא ...!רעדלעפ ףיוא סנּפָארט-טכַאנ יד ןוא דרע רעד

 יז ןענייו םיכאלמ עטוג יד טימ ןעמַאזװצ ןוא טרעטיצרעד טלעוו רעד ןופ םיקידצ יד

 ןצנַאג ןטימ ןענרעל וצ ןָא בייה ,סעיזַאטנַאפ עלַא יד קידנטכַארט -- ךיא ןוא .רעטיב
 ַא ףיוא גניז ןוא טנַאה יד רעטנוא רַאּפש ,ןענרעל םייב םורב ןוא סיז גניז ךיא .,ןצרַאה

 ךיא ןוא .דומלת ןופ ןוא הרות סטָאג ןופ תודוס עלַא ןסיו וצ טסולג ץרַאה ןיימ ,לוק

 .ןבעל ןוא ביל טימ םיא ןיא קניזרַאפ ןוא ךיז ףיטרַאפ

 ןייא ןופ :םינפוא ייוצ ףיוא טקריוװעג רימ ףיוא טָאה ןענרעל םעד ןופ ןפוא רעד

 ןימ ןוא תורבס עניד ןיא ךיז ןטכַארטניײא ןכרוד לכש ןיימ טפרַאשעג רע טָאה ,טיז

 ,ךַאז רעדעי ןיא ךיז טעוועטנורגרעד ןוא ךיז טלבירג סָאװ ,ןקיניזפרַאש ַא רַאפ טכַאמעג

 עניימ טקעוװרעד רע טָאה ,טייז רערעדנַא רעד ןופ ןוא .קידתמא ןוא טושּפ סע ןייטש ךַאט וצ

 "עגוצ ךימ ןוא ןעגנולעטשרָאפ ענעביוהרער ,עסיורג טימ עיזַאטנַאפ ןיימ ןוא ןליפעג

 רעמ ךיא בָאה טייצ רענעי ןיא .ןליפעג עקילייה ןוא טייקכעלדליב ןעמענוצפיוא טיירג

 רָאג ךיא בָאה דומלת רעסיוא ןוא ,הכלה רעד ןופ תומא 'ד יד רָאנ יװ טגָאמרַאפ טשינ

 טשינ וליפא ייז בָאה ןוא ןעועג טשינ ךיא בָאה םינוציחה םירפס יד .טסואוועג טינ

 -לעוַא ךָאנ ןוא רעטַאעט ַא ,רוטַארעטיל ַא ןַארַאפ זיא/ס זַא ,טסואוועג טשינ ןוא טרעהעג

 "ייא ןיא ןפרָאװרַאפ זיא סָאװ ,טסענ עמַאזנייא ןַא זיא לטעטש-טרובעג ןיימ םורָאװ .סעכ

 ךיא בָאה וויאַאנ קידנעייז .טשינ טמוק סופ ןייק ואזו ןעלקניוו ענעסעגרַאפ יד ןופ םענ

 ןוא ,רימ רַאפ ,ָאד זיא טלעוװו עצנַאג יד זַא ,ייא ןיא עלעדניה 'עגנוי סָאד יוװ ,טניימעג

 ןוא ךשוח-ירה יד ןיוש ךיז ןעניפעג טרָאד : ובדמ רעטסיוװ ַא זיא עילוֿפַאק ןופ רעטייוו

 ,טָאטש ןיימ ןיא ךעלזייה עניילק יד ,ןשינעפעשַאב עקידהנושמ ענדָאמ טימ ןויטבמס רעד

 ןבָאה -- זיולק ןטימ לוש יד ןוא .ןצַאלַאּפ ערעיײט יװ ןגיוא עניימ ןיא ןעוועגו ןענייז

 טײלטָאטש יד ןוא .המכח יד טור ָאד רָאנ .טלעוו רעצנַאג רעד ףיוא ןכיילג רעייז טשינ

 יד ךָאנ טרפב ,םימכוהמ םימכח עלַא ,ןשינעפעשַאב עלַא ןופ עטלייװרעדסיוא יד ןענייז

 ךיז בָאה ךיא .ןרָאי ערעטלע יד ןיא ןיוש ןענייז ןוא דרעב עגנַאל ןבָאה סָאװ ,עקיזָאד

 ָאד ךיוא זיא טרָאד ,רעטלע ָאד זיא/ס ואוו טרָאד : הטיש רעד ייב ןטלַאהעג טלָאמעד

 יגיצ ַא טימ רעדָא ֹוק ַא טימ טשטנעבעג טָאה טָאג ןעמעוו ,רעד ןוא .הרות ןוא המכח

 -ַאק יד ךיוא ,רפוש רעד .טלעוו רעד ףיוא םיא זיא ליואוי ןוא חדוק יוו ךייר רע זיא

 עכעלרעדנואוו ַא יװ ,לטעטש ןיא זדנוא וצ ןרָאװעג לגלוגמ קילעפוצ זיא סָאװ ,עקנירעט

 סָאד ,הנותח ַא ןעוועג זיא סע ןעוו טליּפשעג ןבָאה סָאװ ,רעמזעלק עטסָארּפ יד ןוא ,ךַאז

 -לעב םעד זיא לאוו ןוא ,ָאטשינ רָאג זיא סרענעש ןייק זַא ,קיזומ עטסנעש יד זיא

 .תולוק ענייז קידנרעה ,ןרעטיצ רעצרעה יד זַא ,ןזָאלב ױזַא ןָאק סָאװ ,עקות

 זַא ןוא .טװאורּפעג טשינ ךָאנ ךיא בָאה ןביירש רעבָא ,טנעקעג ןיוש ךיא בָאה ךי"נת

 ןיא ןסָאגעגסױא טשינ סָאד ךיא בָאה ,טקעװרעד רימ ןיא ךיז טָאה ליפעג עכעלטעגו סָאה

 ןבָאה טמערוטשעג ןוא טמורבעג ,קידנגייווש ןציז ןבילבעג ןיב רָאנ ,ריּפַאּפ ןפיוא הצילמ

 םורָאװ : םעד ףיוא טנייוועג) ץרַאה ןיימ טָאה ליטש רעד ןיא ןוא ,סעילַאװכ-ליפעג יד רימ ןיא

 ןוא ,רימ טימ ןָא סָאד טריפ ערה-רצי רעד ,ןטש השעמ זיא סָאה זַא ,טנכערעג) בָאה ךיא

 וצ לוצינ ידכ ןוא .ןענרעל הרות ןופ לטבמ ךימ רע זיא ןעגנוטכַארט עקידניז יד טימ

 .טָאג וצ ןטעב ןוא ןענעװַאד יו הצע רעדנַא ןייק ןענופעג טשינ ךיא בָאה ,םיא ןופ ןרעוו

 ,ליפעג קרַאטש ַא טקעװרעד רימ ןיא ךיז טָאה גנילצולּפ סָאװ ,געט ןעוועג ןענייז סע

 .ןעועג ללּפתמ בָאח ךיא ןוא -- ...!טָאג וצ טעב :טכַארטעג בָאה ךיא ןוא

 טליפעג םעד ןיא בָאה'כ ,ליפעג ןיימ טקירדעגסיוא ךיא בָאה תוליפת עכלעזַא טימ

 ,לבונמ רעד ביוא ,ךָאנרעד ןוא .ןרקוװעג טוג רימ זיא'ס ןיא ,ןדע-ןג ןופ טייקסיז סָאז

 גרעב יד ףייא ,רעדלעוו יד ןיא טריפעג םיא ךיא בָאה ,ןּפָארטעגנָא ךימ טָאה ,ערה-רצי רעד

 ןוא גנומיטש-המשנ ןיא טייצ יד טגנערברַאּפ ךיא בָאה טרָאד ,דלעפ ןיא ךעלגרעב ןוא

 ןגיוצעגוצ ךימ יז טָאה טייצ רעד טימ .טכַארּפ ריא ןוא רוטָאנ רענייש רעדו ףיוא טקוקעג
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 טימ ךיז בָאה ןוא ריא ןיא טבילרַאפ ךיז בָאה ךיא .טייקניוש ןוא טיײקרָאלק ריא טימ

 ןיא ןעגנַאגעגסױרַא ךיא ןיב גָאט עלַא .הלכ ןייז טימ ךיז טיירפ ןתח ַא יוװ טיירעעג ריא

 רעקיזָאד רעד טימ טפַאשביל ןיא טכַארברַאפ בָאה ךיא ןוא עטבילעג ןיימ ןעז וצ דלעפ
 םענירג ןפיוא ,לדלעוו ןיא ןוא דלַאװ ןטכידעג ןיא טכוזעג ךיא בָאה עביל ןיימ ,טייהנייש
 וצ טָאה יז ;טגָאמרַאפ יז סָאװ ,ץלַא ןזיועג רימ טָאה יז ,?כייט םעד ייב ןוא זָארג

 ףיוא טרעטעלקעג ,גרעב יד ףיוא ריא ךָאנ ןעגנורּפשעג ןיב ךיא ןוא ,טלכיימשעג רימ
 רעד ,סעדַאטס יד ןופ ןעקעמ סָאד ןרעה וצ ןטייב יד ןשיווצ ןסעזעג ךיוא ןיב ,רעמייב יד
 ןופ טרעהעג ךיז טָאה ביוטלטרייט ןופ םיטש יד ןוא ,ןטננוזעג רימ רַאפ טָאה יײװָאלַאס
 רעד וצ ,טייהנייש ןיימ וצ דיל-עביל סָאד ןעגנוזעג ןיוש ןבָאה עלַא .עלעּפַאק-לגיופ רער
 -סייג ַא ,רעייפ יו טנערבעג טלָאמעד טָאה ןצרַאה ןיימ ןיא עביל יד .רעטנָאט רעשלמיה
 ַא ויא סע ,ףוג ןייק ןופ טלַאטשעג ןייק טשינ טָאה סָאװ ,עביל עקיליה א ,עביל עקיט

 -רעד סָאװ ,עביל ַא ,םענעביוהרעד םוצ ןוא םענייש םוצ ,ןטוג םוצ עביל ענעגרָאבוַאפ
 עקידעכָאװ עלַא רעביא םיא טביוהרעד ןוא ,טוג ןוא ןייפ םיא טכַאמ ,ןשטנעמ םעד טיירפ
 הליפת ךרוד ץרַאה סָאד ןסיגסיוא סָאד ןוא ,עביל רעקיזָאד רעד ןופ דוס רעד .- .ןכַאז
 עכעלטעג) ןענייז סָאד ,ליפעג ןופ ןשטנעמ יד ,רעטכיד יד וצ טנַאקַאב זיא ,טעבעג ןוא
 ...עטליוורעדסיוא ענייז ןופ ץרַאה ןיא גנַאזעג סטָאג ןופ סנכייצ יד ןענייז סָאד ,ןטָאנ

 ןציירד ןרָאװעג טלַא ןיב ךיא זיב ,טסענ ןיימ ןיא קיאוד ןסעזעג רימ ךיא ןיב ױזַא
 טשינ רעבָא .לטעטש ןיימ ןיא ןביילב ױזַא ךיא לע קיביײא זַא ,טניימעג בָאה ךיא .רָאי

 זיא ןברָאטשעג ,ןברָאטשעג רעטָאפ ןיימ זיא גנילצולּפ .ןעשעג זיא טקיימעג בָאה ךיא יו
 רעדניק טימו בייו ַא טזָאלעגרעביא טָאה רע ,רָאי קיצרעפ"-ןוא-ןייא ןופ רעטלע ןיא רע

 ןיב ןוא םייה ןיימ ןופ ןרָאװעג טלגָאװרַאפ ךיא ןיב טיונ סיורג ןופ .טײקמערָא סיורג ןיא
 יהא עטנעַאנ יד ןיא ,טעטש עשיווטיל יד ןיא תובישי יד רעביא ךיז ןרעגלַאװ קעװַא
 םורָאװ ,ןלייצרעד טשינ ָאד ךיא לע ,טריסַאּפ טרָאד טָאה רימ טימ סָאװ ץלַא .עטייוו
 רעדנוזַאב ַא םעד ןגעוװ ןביירש וצ העדב בָאה ךיא ןוא ,ליפ רעייז ןענייז ןעגנוריסַאּפ יד
 לָעװ טציא .ןטייצ ענעי ןיא תובישי ערעייז ןופ קנעדנָא ןַא ןייז לָאז סע ,ןדיי רַאפ ךֹוב
 טימ ןדניברַאפ ןענייז סָאװ ,ןכַאז עלַא ןעוועג םייקמ בָאה ךיא זַא ,סָאד רָאנ ןגָאז ךיא
 טימ ןוא געט ןסעגעג ,םימכח ידימלת יו רעצ ןיא טבעלעג בָאה ךיא .ןענרעל"הרועו
 םהרבא 'ר בה ןטסואווַאב םייב טנרעלעג ךיא בָאה הנישי רעקצולס ןיא .סעקוועשטיּפ עלַא
 ,הקלחמ רעטסטלע רעד ןיא רעבירַא ךיא ןיב טרָאד ןופ .הקלחמ רעטשרע רעד ןיא ךורב

 ךָאנרעד ,ס"מ לכימ 'ר ןדמל ןוא ףירח םעד הבישי שאר ןופ דימלת ַא ןעוועג ןיב ןוא

 'ד בר ןסיורג םייב טנרעלעג ןוא הנוי 'ר ריבג ןופ שרדמה תיב ןיא רעבירַא ךיא ןיב
 ןיב תוביס ענעדיישרַאפ בילוצ .רָאי ייווצ ַא טנרעלעג ךיא בָאה קצולס ןיא .עלעמהרבא
 ןיא ,לרעדנעס 'ר ןטמירַאב םייב טנרעלעג ךיא בָאה טרָאד ןוא ענליוו ןייק קעוַא ךיא
 .ל"ז ,והילא 'ר ןואג רענליוו ןופ שרדמה תיב) ןיא ךיוא ןוא הלעמ 'ר ןופ הבישי רעד
 ןיב ענליוו ןייק .טכַאנ עלַא ןעוועג ףיוא ןיב ןוא הלילו םמוי טנרעלעג ךיא בָאה טרָאד
 סָאװ ,עדיורב םייח-מםוחנ ריבג רעד ,בורק ןיימ ןפורעג ךימ טָאה ןיהַא לייוו ,ןרָאפעג ךיא
 רעבָא ,ןטלַאהסיוא ךימ ןוא עטַאט רענעגייא ןַא יו רימ וצ ןייז וצ טרעכיזרַאפ רימ טָאה
 .םייהַא ןרָאפעגקירוצ ןיב ןוא טכַארבױַאֿפ גנַאל טשינ טרָאד בָאה ךיא

 ,יקינלעמ ףרָאד ןיא רענלימ ַא םענייא טימ טַאהעג הנותח רעטומ ןיימ טָאה לייוורעד
 ןיא קעװַא זיא רעדניק ערעגניי עריא טימ רעטומ ןיימ .עילוּפַאק ןופ ןעצ טסרָאיװ ַא
 רעקירעיורט ַא .ץילַא ןוא טנלע טָאטש ןיא ןבילבעג ןיב ךיא ןוא ,ןַאמ ריא וצ ףרָאד
 -ַאנ ןיב ךיא .ןבעל סָאד ןרָאװעג סואימ דימ זיא'ס ןוא ,ןעגנַאגעגמורַא טלָאמעד ךיא ןיב
 ןגָאלשרעד ןעגנַאגעגמורַא ןיב ךיא .תורצ טימ טָאז רעבָא ,ןרָאי ןיא גנוי ךָאנ ,לגניי ַא
 ידמ ןוא ,ךיז וצ ןעמונעג ךימ טָאה רעטָאפפיטש ןיימ זיב ,ךיז ייב ןלַאפעג ןעוועג ןוא
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 ,רעדניק ענייז טימ טגרעלעג גָאט ןיא הטש רָאּפ ַא ךיא בָאה ,טסיזמוא ןסע טשינ לָאז ךיא

 .רעדלעוו ךיז םורַא טַאהעג טָאה ,טניואויעג טָאה רעטָאפ-ףיטש ןיימ ואוז ,זיוה סָאד
 טרָאד ןעיירש ףלעוו יד .תויח עדליוו ןענופעג ךיז ןבָאה ייז ןיא ,רעדלעוװ עטלַא ,עסיורג
 ןטסענ ןענופעג ךיז ןבָאה טרָאד .זייוונטייצ ןיהַא טמוק רעב רעד ךיוא ןוא ,טכענ יד ןיא
 זדנעג עדליוו ךיז ןעניפעג טרָאד ;ןגייווצ יד ןופ ןרעשטיווצ סָאװ ,לגייפ ענעדישרַאפ ןופ

 רעסיורג ַא ןוא ,ןפמוז יד ףיוא ןזָארג יד ןשיוװצ ןופ ןעיירש סָאװ ,לגייפ-רעסַאװ ןוא
 טציילפ ,דלַאװ ןופ רעמייב יד ןשיווצ ךרודַא ךיז טדיינש ןוא טמורקעגסיוא ךיז טיצ ךייט
 רעדער יד טביירט ןוא לַאפרעסַאוז ַא יו ךיז רע טסיג טרָאד ,לימ רעד וצ זיב טמָארטש ןוא
 -רַאפ ןרעוו םָארטש-רעסַאװ םעד ןופ ןוא לימ רעד ןופ ןשיור ןופ .שער ןוא םורבעג טימ
 ,ןרעיוא יד טביוט

 עג ןיימ ,עזומ ןיימ ןזיוװַאב רימ וצ ךיז טָאה ,טרָא ןטזָאלרַאפ ,ןעמַאזנייא םעד ףיוא
 עמערָא יד טימ תובישי יד ןיא ןסעזעג ןיב ךיא ןעוו טייצ רעד ןופ ,טנגוי רעד ןופ עטביל
 טקעלּפטנַא רימ וצ ךיז טָאה יז .ןעז וצ רעמ יז טּפָאהעג טשינ ןיוש בָאה ןוא ,םירוחב
 ןייג וצ ןצפעל עריא ןופ ןח ןטימ טדערעגרעביא ךימ טָאה ןוא טכַארּפ רעצנַאג ריא ןיא
 -יז ןיא ןוא םיוב ןשירפ ַא רעטנוא ריא טימ ןעגנערברַאפ ןוא ןיירַא דלַאװ ןיא ריא ךָאנ
 טימ ,דלעפ) ןיא רעמייב יד טימ דנוב ַא ןסָאלשעג ךיא בָאה ריא בילוצ ,טייקיאור רעס
 רעייז ןייטשרַאפ וצ טנרעלעג ךימ טָאה יז .דרע רעד ןופ ןעגנורעּפכורפ יד ןוא לגייפ יד
 עקיזָאד יד וצ טצכעלעג טָאה ץרַאה ןיימ .,ןבעל טרַא רעייז וצ ןקוקוצוצ ךיז ןוא ךַארּפש
 ןעעשעג סָאװ ןכַאז ךס ַא ןוא ןשינמייהעג ערעייז טלייצרעד רימ ןבָאה ייז ,עניימ םירבח
 ןפַאשַאב ייז טָאה סָאװ ,טָאג ןופ טייקסיורג יד טלייצרעד רימ ןבָאה יז .טלעוו רעייז ןיא
 ,ןליפעג עניימ טלייצרעדסיוא ייז רַאפ בָאה ךיא ךיוא .סטוג ליפ ייז טימ טוט סָאװ ןוא

 ףיוא טנַאה ןיא ןעּפ ַא ןעמונעג בָאה ךיא סָאװ ,לָאמ עטשחע סָאד ןעוועג זיא סָאד
 ,"היוללה, םעיינ ַא ןעגנוזעגסיוא ייז רַאפ ךיא בָאה ריּפַאַּפ ןפיוא ,ץרַאה ןיימ ןסיגזצסיוא
 ,ןפורעג ךיוה רימ וצ טָאה גרעב יד ןופ ָאכע רעד ןוא טרידָאלּפַא ךימ טָאה ךייט רעד

 טשינ לָאמנייק טעוו ןוא גָאט ןקיטנייה זיב רימ ייב ךיז טניפעג עיזעָאּפ עטשרע ןיימ
 םעט ַא טָאה'ס ןוא טכורפ עקיטייצ ןייק טשינ ךָאנ זיא סָאד לייוו ,טלעוו עקיטכיל יד ןעז
 ןוא ןביירש ןבייוהעגנָא בָאה ךיא רָאנ יוװ :ךַאז עכעלרעדנואוו ַא ןוא .ךעלעּפע-דקַאװ ןופ

 -ץּפשּפָא רעד זיא סָאד ,ןטש רעד ןעמיקעג רימ וצ זיא --- ןבירשעגפיוא ךַאז עטשרע יד
 ,םירפס רכומ עלעדנעמ ןופ טלַאטשעג רעד ןיא רימ ןיא טציא טקיטלעוװעשג סָאװ ,רעט
 ,ייז ןופ עקסַאמ יד ןסיירּפָארַא ןוא ןשטנעמ ןופ ןטעּפשוצּפָא טדערעגנָא ךימ ןוא

 386 ןופ רעגייטש ןפיוא ןעמַארג ןיא עמַארד ַא ןבירשעגנָא טלָאמעז בָאה ךיא
 זיאס סָאװ ,טסואוועג טשינ וליפא בָאה'כ ,וטַאצול םייח השמ 'ר ןופ "הלהת םירשיל;
 ךיוא .ןימ םעד ןופ רעכיב ןייק טנעיילעג טשינ לָאמנייק ךָאנ בָאה ןוא עמַארד ַא סנױזַא
 יד ןיא סָאד .רעיש ַא ןָא ןרעלעפ טימ לופ ןוא יירעפיטש ַא זיולב זיא סניימ ךוב סָאד
 ןוא לָאמַא טפערט סע ביוא ןוא .טעּפשעג רימ ןופ טָאה סָאװ ,ןטש-טנגוי ןיימ ןופ טכורפ
 טרעפטנע ,ןרעלעפ-טנגוי ענייז ףיוא םיא ןופ טעּפש ןוא ןטש ןיימ טימ ךיז ץייר ךיא
 "קיתע, רעד זַא ,טשינ ךָאנ ןעד וטסייוו יצ : תוזע טימ ןוא ײרעטעּפש טימ ךיוא רימ רע
 טנַאה ןייז ןופ ךַאז עקיטרַאפ ןייק טכַאדבעגסױרַא טשינ טָאה (רעקיבייא רעד) ןילַא ?ןימוי
 -טנַא סָאד ?ןרעוו טעברַאַאב ךָאנ ףרַאד טלעוו ןייז ףיוא ןפַאשַאב טָאה רע סָאװ ץלַא ןוא
 ! סייו ןוא סע זיא יױזַא ,טלעוו רעד ןיא ץעזעג קיבײא ןַא זיא ךיז ןעלקיוו

 זיא ,סיוא טעזס יוװ .גנַאל ףיוא ןעוועג טשינ ךיוא זיא ןעגנערברַאפ קיאור ןיימ
 ַא ןייז וצ ,ןרָאװעג ןריובעג ןיב ךיא רעדייא ךָאנ ,ןרָאװעג רזגנ רימ ףיוא למיה ןיא
 ךיא ,טלָאװעג טָאה טָאג ןוא ,קלָאפ ןכעלקילגמוא ןעמערָא ןרַאפ ,קלָאפ ןיימ רַאפ רעביירש

 ,םישעמ ערעייז וצ ןקוקוצ ךיז ןוא קלָאפ ןיימ ןופ םיגהנמ יד טימ ןענעקַאב ךימ לָאז
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 -עלקילגמוא רעד ,טלעוו ןיימ רעביא ,עלעגייפ ,לגָאװ ; ןליױפַאב רימ רע טָאה רעבירעד

 רעד ןוא !דרע רעד ףיוא ןייז וטסעוװ ןדיי ןופ דיי ַא ןוא ,עכעלקילגמוא יד ןופ רעכ
 טלסיירטעג ןוא ןגָארטעג ,ןבעל ןופ ןעלּפַאטש יד ףיוא ןגָארטעג ,ןגָארטעג ךימ טָאה טניוו
 עניימ וצ טרעדײלשענּפָארַא ךימ טָאה רע .ןסיוטשעגרעטנוא טָאה טָאג ןופ ךאלמ ַא ןוא
 ןופ ןבעל ַא ייז טימ ןבעל לָאז ךיא ,הגרדמ רעטסקירעדינ רעד ןופ רעדירב עקידנדייל
 ,עיצרָאּפ עטלּפָאט ַא ןעמוקַאב ךיא בָאה ןייּפ רעייז ןופ .ןקָאטיוו ערעייז ןליפ ןֹוא רעצ
 רַאפ טכַאמעג ןוא ןבעל ןופ ךיוה רעד ןיא רָאג טכַארבעגשױרַא ךימ רע טָאה זייוונטייצ
 ןופ טייל עטסטלע יד ,ענעדירפוצ קידנעטש יד ,םירישע ערעזדנוא ןשיווצ טרָא ןַא רימ
 וצ זיולב רעבָא -- לדנַאוו-לדנַאה רעייז ,ןצכעוט ןוא ןצכעריפ ערעייז ןעז וצ ידכ ,ןדיי
 ,סטוג רעייז ןופ ןבָאה יצ האנה טשינ ןוא ןעז

 טביוה ,זיוה סרעטָאפ-ףיטש ןיימ ןופ ןבירטרַאפ ךימ טָאה טָאג טניז ,ןָא טסלָאמעד ןופ

 ןוא תונויסנ ,ןשינעלגָאװ ןופ לטיּפַאק ַא ,ןבעל ןיימ ןופ ךוב ןיא לטיּפַאק יינ ַא ןָא ךיז
 סָאװ ,ןעגנוריסַאּפ-סנבעל עניימ ןופ ןעלטיּפַאק ךס ַא ךָאנ םעדכָאנ ןוא ,ןדייל עסיורג
 ןוא רעכיב ערעדנוזַאב ןיא ןרעוו ןבירשַאב ןלעוו ןוא ןבעל ןשידיי ןיא טכעוועגנייא ןענייז
 טנָאק טציא .רוטַארעטיל ןוא קלָאפ רעזדנוא ןופ עטכישעג רעד ןיא ןורכזל ןביילב ןלעוו
 העטנַאמרעד ןיימ ןיא ןעניפעג ריא טנָאק ייז ןופ זמר ַא .ייז ןופ לסיבַא רָאנ ןעז ריא
 ,ןיהַא ןירַא טקוק .קָאטשניב ר"ד ןופ עיפַארגָאיב

 -ַאּפ ןבָאה סָאװ ,ןשינעעשעג יד רעביא גנירּפש ,ןעלטיּפַאק יד רעביא רעּפיה ךיא
 רעשידזי ַא ןרָאװעג ןיב ךיא ױזַא יו ,ןלייצרעד רָאנ טציא ליוו ךיא ,ןבעל ןיימ ןיא טריס
 . טעמדיוועג בָאה ךיא ןכלעוו וצ ,טלעטששג רימ בָאה ךיא ליצ ַא רַאפ סָאװ ןוא ,רעבייוש
 בָאה ךיא ןעלקיטרַא ןוא רעכיב ַא רַאפ סָאװ ןלייצרעד ךיוא ןוא ,ןעּפ ןוא קנַאדעג ןיימ
 ,ןבירשעגנָא

 ,טנגוי ןיימ ןופ טייצ רעד ןיא ךַאז ענעטלעז ַא ןעוועג זיא דוטַארעטיל עשיאיירבעה יד
 -ךעד סע יו ,עכעלרעי ןוא עקידשדוח ,עכעלטנכעוו ,עכעלגעט ,ןעגנוטייצ ןוא רעכיב ןייק
 ןוא ןדיי ןיפ ןליפעג יד ןקעװ ןלָא: סָאװ ,ןענישרעד טשינ טלָאמעד ןענייז ,טנייה ןענייש
 טשינ ןענייז סע .דַארּפש רעקיליײה רעזדנוא וצ עביל רעצרעה עדעייז ןיא ןקעוורעד
 ,רעביירש קינייװ ןעוועג ןענייז סע .םירפוס-תאנק ןייק ןעוועג

 ,רעטעּפש ךיוא ןוא ,זיוה ןיא רעויש ןיימ ייב ,ץענעמַאק ןיא טניואוועג בָאה ךיא ןעוו
 ,עלוש רענָאיזַאק ַא ןיא רערעל ַא ןרָאװעג ןוא בייוו ןיימ טימ טג'עג ךיז בָאה ךיא ןעוו
 שינרעטַאמ סיורג טימ ןוא טּפַאשנסיװ ןענרעל ןוא ןשרָאפ טימ ןבעגעגּפָא ךיז ךיא בָאה
 טטלָאמעד רימ לָאז רעצעמע ןעו .טלעפעג רימ ןבָאה סָאװ ,תועידי יד ןברעוורעד ךיו
 ןופ טכַאל רע זַא ,טניימעג ךיא טלָאװ ,ןדיי ייב רבחמ ַא ןרעוו לעװ ךיא זַא ,ןגָאז ןעוועג
 רעו ןוא ,טייל עכעלטעג עלַא ןענייז םירפוס יד זַא ,ןעניימ וויאַאנ ךָאד געלפ ךיא .רימ
 רַאפ טכַאמעג ךימ טָאה לַאפוצ רעד רָאנ ? ןכיירגרעד טייוו ױזַא לָאז ךיא סָאװ ,ךיא ןיב
 ןעשעג סע זיא טכירעגמוא ,גנילצולּפ ןוא ,רבחמ ַא

 רעד ןעוו ,טכַאנ ערעטצניפ עקידלּפענ ,עטנקלָאװרַאפ ַא ,טכַאמ-רעטניוו ַא רענייא ןיא
 קירשיורט רעייז ןעוועג ןוא רעמיצ ןיימ ןיא םַאזנייא ןסעזעג ךיא ןיב ,'סירעג) טָאה טניוו
 בָאה ,טימעג ןיימ ןקיאורַאב ןוא ןעמענרַאפ וצ סעּפע טימ ךיז ידכ ןוא ,ןגָאלשרעד ןוא
 טימ בָאה ךיא .דמלמ ַא םענייא ווירב ַא ןרעפטנע וצ טנַאה ןיא ןעּפ יד ןעמונעג ךיא
 ריּפַאּפ ןגיוב ןצנַאג ַא ןבירשרַאפ ןוא גנואיצרעד ןגעוו ךס ַא רעייז ןבירשעגנָא לָאמ ןייא
 דמלמ םענעי רַאפ ןבירשעגרעביא לסיבַא טרָאד ןופ ךיא נָאה סנגרָאמוצ ,ןטייז עדייב ןופ
 ַא .ךַאז עכעלצונמוא ןַא יו לקניוו ַא ןיא ןפרָאװעגקעװַא ךיא בָאה ןילַא ןגיוב םעיז ןוא
 טרעגלַאװעג ךיז טָאה רע ,לקניוו ןיא ןגעלעג ןגיוב רענעבירשרַאפ רעד ךיז זיא טייצ עגנַאל
 ןופ טזָאלעגסיױרא רָאג ןיוש םיא בָאה ךיא ,ןישדנַא ןַא ןיא וא טרָא ןייא ןיא בוטש ןיא
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 ...ןסעגרַאפ גנַאל ןיוש םיא ןיא ןצניז
 .דנַאלסיוא ןופ ווירב ןטכַאמרַאפ ַא טכַארבעג רעגערט-ווירב רעד רימ טָאה לָאמ ןייא

 סָאד טביירש סע רעװ ,ןסיוו וצ עוװַאקישט רעייז ןעוועג ןוא ווירב םעד טנפעעג בָאה ךיא
 .רעד בָאה ךיא ,ןטנַאקַאב םוש ןייק טשינ בָאה ךיא ואוו ,דנַאל דמערפ ַא ןופ רימ וצ
 עטנַאקַאב יו סעּפע ןוא ,גנַאגרָאי רעטשרע ,"דיגמה; גנוטייצ רעד ןופ 21 רעמונ םעד ןעז

 לע בתכמק ןעמָאנ ןרעטנוא לקיטרַא-טייל ןופ תורוש יד ןופ סױרַא רימ ןענייש רעטרעוו
 ךיא ןיב טשַאררעביא יוװ ןוא .תויתוא עסיורג טימ טקורדעג זיא סָאװ ,"ךוניחה רבדו
 ןַא ןטנוא ןוא ןעמָאנ ןיימ ןבירשעגרעטנוא רמאמ ףוס ןיא ןעזרעד בָאה ךיא ןעוו ןרָאװעג
 יד ייב טעב ןוא גנַאזעג בל ליפ טימ רמאמ םעד קרַאטש טביול סָאװ ,גנוקרעמנָא
 ןצנַאגניא ןעוועג ןיב ךיא ,ןכַארּפש ערעדנַא ףיוא ןצעזרעבזא םיא ןלָאז ייז ,עטנרעלעג
 -רעבליז-ןַאמּפיל רועילא 'ר ,רעמיטנגייא-"דיגמהק ןופ ווירב ַא ךיוא ןעוועג .טלמוטעצ

 ןיימ טימ םיא ןעקנעשַאב וצ רימ ןופ טרעדָאפעג ןוא טביולעג קרַאטש ךימו טָאה סָאװ ,ןַאמ
 ,"דגוב ןכעלדירפא א "דיגמהפ ןייז טימ ןוא םיא טימ ןסילש ןוא רעטייוו ךיוא ןביירש
 :ורָאװעג רָאלק ךַאז עצנַאג יד רימ זיא ןכיגניא .טרעדנואוורַאפ רעמ ךָאנ ךימ טָאה סָאדו
 -וניג עשוהי ייב רַאטערקעס ,ןיוועל מ"מ רעטנרעלעג רעד ,רעטנַאקַאב ןוא דניירפ ןיימ
 טקישעגקעװַא םיא טָאה ,ןלעפעג קרַאטש זיא ןגיוב רעטנָאמרעדנבױא רעד ןעמצוו ,גרוב
 -וקעגנָא רע זיא ןפֹוא ַאזַא ףיוא .תוניכמ ןייז ןגָאז םיא ףיוא לָאז רע ,רעבָאלטָאג ב"א וצ
 .ןרָאװעג טקורדעגּפָא זיא רע ןוא "דיגמה , לעב םוצ ןעמ

 -יײרַא טייצ רענעי ןיא רמאמ ןקיזָאד ןיימ טימ ןנָאה עטנרעלעג עטנַאמרעדנבױא עדייג
 -נָא רעד ןרָאוװעג זיא סָאװ ,רוטַארעטיל רעשיאיירבעה רעד ןיא קָאוװשט ַא יוװ ןגָאלשעג
 ,רוטַארעטיל רעקיזָאד רעד ןיא ןטעברַא עקידרעטייוו עניימ עלַא רַאפ בייה

 ,זדנוא ייב רוטַארעטיל רעשיאזיובעה רעד רעביא ןטכַארטרַאפ ןעמונעג ךיז בָאה'כ
 ןיא ןעניפעג וצ טכוזעג בָאה'כ .ריא טימ טעשעג סע סָאװ ןוא סיוא טעז יז יווװ ןסיוו וצ
 ןופ קיניױו רעייז רעבָא ,סנייש ןוא סנייפ ,טֿפַאשגולק ןוא טפַאשנסיװ -- סכעלצונ ריא

 ןיא רוטַארעטיל יד ןעוועג זיא ןטרָאג רעטסוּפ ַא ,ןענופעג ריא ןיא ךיא) בָאה םעלַא םעדו

 ןייק טשינ ,טכורפ ןייק טשינ ,טייצ-טסביַאה ןיא יוװ ,ןטרָאג רעטזָאלרַאפ ַא .טייצ רענעי
 רעמייב יד ןוא טענַאיװרַאפ רעטעלב יד .ןעגנוצנַאלפ ענייש ןוא ןעמולב עקידנקעמש

 ץלַא רעבָא ,ןסקיוװעגדליוװ ןוא ןסקיװעגכָאנ ךיז ןעניפעג ואוו טשינ ואוו ,עטעקַאנ ןעייטש
 ןיא טרָאד ןגיל ןטרָאג ןופ רעטכעוו עקיזָאד יד ? םירבהמ יד ןוא .טזָאלרַאפ טרָאדו זיא
 -ייא ,סעװָאטַאק ןביירט ןוא רעדניק עוויאַאנ יו םורַא ךיז ןליּפש ,קיאור ןוא ליטש ,םיא
 ,תחנ טָאה ןרעדנַא ןופ רענייא ןוא ןרעדנַא םעד טביול רענ

 יד רַאפ, :טקירדעגסיוא ךיז טָאה (לעפייווצ .ַא 'חח) רענעי ןוא ירענעי ,עקַאט ,תמא
 ןבָאה'ס ,ןטייצ עכעלקילג) עטוג ,ןטייצ עקיאור עליטש ןעמוקצג) ןענייז םירפוס 'עשידיי
 יז דנַאטשרַאפ רעכעלשטנעמ רעד ןעמוקעגקעװַא זיא'ס ןוא ,רעקיטירק יד טזָאלעגסױא ךיז
 ויא השודק ןייז ןוא ףוב סעדעי ןופ .םור ןוא דובכ רעייז ןרענימ וצ ,ור יד ןױעטש יצ
 ,"דגיק ַא טימ עטַאט ַא יוװ --- רוב ןַיז זיא רבחמו ןיפ ןעמָאנ רעד ,גניליווצ ַא יו ןרָאװעג

 -טציּפשעגרעביא טשינ ןייז טימ ןוא ןטייצ ענעגנַאגרַאפ יד ןגעוו טדערעג טָאה רע
 ןסַאּפ דייר ענייז זַא ןענופעגסיוא בָאה ךיא .חבשל טשטייטעגסיוא סע רע טָאה טייק
 םורָאװ -- יאנגל טשטייטעג סָאד ןוא טנגוי ןיימ ןיא רעביירש עשידיי יד רַאפ ךיוא
 טשינ ןענייז -- ןעמוקעגקעװַא זיא דנַאטשרַאפ רעכעלשטנעמ רעד סָאװ ,ןטייצ עכלעזַא
 -עי ןוא רעקיטירק ןייק טשינ טָאה סָאװ ,רוטַאדעטיל יד ןוא ,ןטייצ עכעלקילג עטוג ןייק
 ,סָאבעלַאב ַא ןָא ןטרָאג ַא זיא רוטַארעטיל ַאזַא ,גניליווצ ַא זיא השודק ןייז ןוא ךוב סעד

 ,םיא טבָארגעצ ריזח רעד ,תועירז יד ןופ לת ַא טכַאמ ןוא לבלעק סָאד ךיז טעשַאּפ טרָאד
 ןיא ןעמוק טעװ ריא זַא ןוא .ןטייב עטצנַאלפרַאפ יד ןברַאדרַאפ ךעלעסקופ עניילק ןוא|
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 זיא ,סענעשעק יד ןיא ןגייל ךָאנ ןוא ןרעטשעצ ןוא ןכערבעצ ץלַא טרָאד ןוא ןטרָאװ ַאזַא
 ןשיווצ ךיז טניפעג ריא זַא ,טסייו ריא ןוא רקפח זיא רע םורָאװ ,טשינ קילגמוא ןייק

 ןיא טָאג ץוחַא ,ןייד תילו ןיד תיל .ָאטשינ ייברעד זיא רענייק ,טשינ טעז רעניוק ,ןדיי

 ךיא בָאה ןכַאז עלַא יד ןגעוו . . .ןגָאז טשינ טרָאװ זייב ןייק ךייא טעוװ 'רענייק ןוא למיה

 ;: רפס ןיימ ןעמוקעגסױרַא זיא ןופרעד ןוא טכַארטעג קרַאטש

 "גוזַאב טערט סָאװ ,רפס רעד .(ענל"וו ןיא ,כ"רת רָאי ןיא טקורדעג) םולש טּפיעמ

 ללכב ומְרֹמ ,בגא ,זיא .ןוא "בגועו םינימ; רפס ןופ רבחמ ןגעק סױרַא קרַאטש סרעד

 סָאװ ,רעביירש עקיאור הנחמ רעד ןיא ליוק ַא יו ןעמוקעג זיא ;רעביירש ערעזדנוא ףיוא

 סָאװ ,שטנעמ ַא יו ןעוועג ייז ייב ןיב ךיא .,ןווייה ןייװ ףיוא ןייוו יוי ןסעזעג ךיז ןענייז

 סיורג ַא ןרָאװעג זיא'ס ."םור ןוא דובכ רעייז ןרענימ וצ; ,ור רעייז ןרעטש ןעמוקעג זיא
 "ץילמחט ןעגנוטייצ יד ןיא םירפוס תמחלמ ַא ןוא יירעגירק א .הדע רעֶד ןיא יירשעגו

 -עגנָא רעמ ךָאנ בָאה ךיא .ןעניישרעד וצ ןביוהעגנָא טסלָאמעד ןבָאה סָאװ ,"למרכהק ןוא

 יז ןגעק ןטָארטעגסױרַא ךיא ןיב טייצ וצ טייצ ןופ ןוא ,דייר עשידריטס ןדער ןביוה
 ןיִב יצ .טוֿפ ןבעגעגוצ רימ ןוא רימ טימ ןטלַאהעג ןבָאה ךס ַא ,םירמאמ עניימו טימ

 .ןטּפשמ ערעדנַא ןלָאז םעד ןגעוו --- ליצ ןיא ןפָארטעג קידנעטש ןוא ןעוועג טכערעג ךיא

 -שטיל רעזדנוא ןיא גנוגעווַאב עסיורג ַא טכַארבעגוניײרַא בָאה ךיא זַא ,סייוו רעבָא ךיא

 יד ןגעק ןטָארטעגסױרַא ןענייז טָאװ ,רעקיטירק עיינ ןזיוװַאב ךיז ןבָאה רימ ךָאנ : רוטַאר
 שרעדנַא ןעניז ןוא רסומ ַא ןעמונעגּפָארַא ךיז ןבָאה רעביירש יד ןופ ךס ַא ,רעביירש

 רעד ןיא טסזיג רעקידעבעל רעד ןרָאװעג זיא רעביירש יד ןשיווצ קימעלָאּפ יד .ןרָאװעג

 ,קלָאפ ןופ רעזעל ךס ַא ןגיוצעגוצ טָאה ןוא רוטַארעטיל
 ןיא ןבעלד סקלָאפ סָאד ןעגנערבניײרַא ןוא טפַאשנסיוו ןוא קַאמשעגו קלָאפ סָאד ןענרעל וצ

 .ןעגנערב ןוא ןעלקיװטנַא וצ ,קלָאפ םייב ןכַאמ טבילַאב יז טימרעד ידכ ,רוטַארעטיל רעד
 רעביירש ןכלעוו וצ ,ליצ רעקיטכיר רעד ןעוועג רימ ייב ןענייז ןכַאז יירד עקיזָאד יד ,ןצונ
 ,ןבערטש ןפרַאד

 -עלק טשינ ןלָאז רעטכיד ןוא רעביירש יד זַא ,ןצרַאה ןצנַאג ןטימ טלָאװעג בָאה ךיא
 סעמעט ערעייז רַאפ ןצונַאב טשינ ךיז ןוא סעיזַאטנַאפ עטסוּפ טימ ןעלמיה יד ןיא ץרעט
 ןענייז סָאװ ,ןטײקשירַאנ ןוא תושפנ עכלעזַא ךָאנ ןוא בייוו סערפיטוּפ ,טול תונב יד טימ
 ;עטיוט יד ןופ ןלייצרעד טשינ עקידעבעל יד רַאפ ןלָאז ייז .ָאטשינ טלעוו רעד ףיוא ןיוש
 טוט סע סָאװ ,קלָאפ ןופ ןבעל םוצ ןקוקוצ ךיז ,דרע רעד ףיוא ןזָאלּפָארַא ךיז ןלָאז רָאנ
 ייז ןלָאז .ןזייװַאב םיא ץלַא סָאד ןוא טפַאשלעזעג רעד ןיא ןוא בוטש ןיא םיא ייב ךיז
 ןלָאז : ךַארּפש רענייש רענייפ ַא טימ ןדער וצ קַאמשעג ןייז ןרענייפרַאפ וצ ןעימַאב ךיז
 ,ךעלדנעטשרַאפ ןכַאמ וצ םיא ידכ ,טּפַאשנסיוו ןיא עיצקעל עטוג ַא ןבעג ךיוא םיא יז

 ןוא ,ןלייט יירד ןיא טלייטעגנייא טעברַא עשירַארעטיל ןיימ ךיא בָאה עקַאט רַאפרעד
 : ןעוועג זיא טעברַא !עטשרע ןיימ

 לעו יחה לע :םיק םלועה םהילעש םירבד השולש לע רבדמ ,עבטה תודלות רפס
 םהיתולוגסו םתומש רפסמב םהינימל םתֹוחּפשמל םידוקּפ םלוכ .םמודה לעו חמוצה
 יירד יד םורַא טדער סָאװ) .רבש תפשל ץנעל יעבטה רקוחה רפסמ קתענ .,םתלעתהתו
 -ענפיונוצ עלַא .םמוד ןוא חמוצ ,יח ןגעוו : טלעטשעג זיא טלעוו יד עכלעוו ףיוא ,ןכַאז
 ןטפַאשנגיײא ,ןעמענ ערעייז ןופ לָאצ רעד טימ תוחּפשמ ןוא םינימ ערעייז טיול טלעטש
 שדוק ןושל ףױא ץנעל רעשרָאפ-רוטַאנ ןופ טצעזרעביא ,ןרוטַאנ ןוא

 :טפעה עטשרע סָאד

 ,(1862) םייכרת ,גיצפייל ,ןעגנונעכייצ ןטייז טכַא טימ ,(תויח"גיוז) םיקנויה םייחה יֵלעַב
 ךיא בָאה רוּפיס םעד ןופ .טייצ ןיימ ןופ ןבעל"-סקלָאפ ןוא טסייג- סקלָאפ ןפיוא טציטשעג

 ,שדוק-ןושל ןרָאלק ַא ןיא רוּפיס ַא ןסַאפרַאֿפ טוואורּפעג ךיא בָאה םעד טימ ןעמַאזוצ
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 27 עיּפַארגָאיב ןיימ ןצ ןכירטש

 ַא ןיא טרָאװריפניירַא ןַא טימ טקורדענּפָא סע ןוא ןעלטיּפַאק עקינייא ןעמונעגסױרַא
 : ןעמָאנ ןרעטנוא ךוב רעדנוזַאב

 *4?) 1862 ,ױשרַאװ ,םיבזוא רופס ,בטיה ודמל

 קלָאפ ןיימ ןופ ןבעל םוצ וצ ךיז קוק ךיא :טכַארטעג ױזַא ךיז ךיא בָאה טסלָאמעד

 בור רעד .ךַארּפש רעקיליײה רעד ףיוא לַאװק ןשידיי ןופ םירוּפס ןבעג םיא ליוו ךיא ןוא
 ןוא ,שטייט-ירבע ףיוא ךָאד ןדייר ייז ,ךַארּפש עקיזָאד יד טשינ ךָאד טייטשרַאפ רעבָא
 רע ביוא ,ןעקנעד ןייז ןופ ןוא טעברַא רעצנַאג ןייז ןופ רעביירש םעד סױרַא טמוק סָאװ
 טעברַא ןעמעוו רַאפ :עגַארפ עקיזָאד יד ? קלָאֿפ ןייז ןצונ ןייק טשינ טימרעד טגנערב
 !טייהנגעלרַאפ סיורג ןיא טכַארבעג ךימ טָאה ןוא ןעור טזָאלעג טשינ ךימ טָאהװ ? ךיא
 ןעועג טשינ ,ילכ עטסוּפ ַא ןעוועג ךָאד ןיא טייצ ןיימ ןיא ךַארּפש עשידיי יד םורָאװ

 יד ,ןעײרעלּפַאלּפ ןוא ןטײקשירַאנ ,ײדעטעּפש ץוחַא ,ךַאז ענייש עטוג םוש ןייק ריא ןיא
 םוש ןייק ןבָאה ןוא ןשטנעמ יו ןדער טנָאקעג טשינ ןבָאה סָאװ .טייל עשירַאנ ןופ טעברַא
 טשינ ןוא טנעיילעג סָאד ןבָאה סעקַאטסָארּפ יד ןוא רעבייוו יד ןוא .טַאהעג טשינ ןעמָאנ
 -עג טשינ ןבָאה ייז שטָאכ -- קלָאפ ןופ עקירעביא יד ןוא ,ןענעייל ייז סָאװ ןענַאטשרַאפ
 -וצסיורַא טשינ ידכ ,יז ןענעייל וצ טמעשעג קרַאטש ךיז ןבָאה ,ךַארּפש רעדנַא ןייק טנעק
 ןייטשייב טנָאקעג טשינ טָאה רענייא ביוא ןוא .טײקנענַאטשעגּפָא רעייז טימרעד ןזיױװ
 -רַאפ ךיז ןוא טכַאלעג ןילַא רע טָאה ,שידיי ףיוא טנעיילעג סעּפע ןוא ערהירצי םעד
 -ַאנ יד ןענעייל סע סָאװ ,"ךעלכיב עשרעבייווא יד ןיא ןיירַא ךיא קוק טָא :טרעפטנע
 סָאװ ,ןוזעלה ילעב יד ,רעביירש ערעזדנוא ןוא .סַאּפש ַא רימ ךיא ךַאמ טָא ,תובקנ עשיר
 קלָאפ ןטימ טריסערעטניא טשינ ךיז ןוא ךַארּפש עקילייה יד טַאהעג ןעניזניא רָאנ ןבָאה
 רענייא ביוא ןוא .טָאּפש סיורג טימ ןוא ּפָארַא ןביוא ןֹופ שידיי ףיוא טקוקעג ןבָאה ---
 -נָא סָאװ סעּפע טָאה ןוא *רענעטלָאשרַאפפ רעד ןָא טנָאמרעד לָאמַא ךיז טָאה ןעצ ןופ
 רעייז רעטנוא ןטלַאהַאב סע ןבָאה ,רעסעלש ןביז רעטנוא ןטלַאהַאב סע ייז ןבָאה ,ןבירשעג
 רעייז ןטאש טשינ לָאז סע ןוא ןרעוו טקעלּפטנַא טשינ לָאז דנַאש רעייז ידכ ,תילט ןקיליײה
 ךיז בָאה ךיא זַא ,טייהנגעלרַאפ ןיימ ןרָאװעג רעבירעד) זיא סיורג יוװ ןוא .ןעמָאנ ןטוג
 ןיימ טעװ ךַארּפש "רעקידריוומוא, רעד ןיא ןזָאלנײרַא רימ לעװ ךיא ביוא זַא ,טנָאמרעד
 עניימ ןופ דייר-ףָארטש יד טרעהעגסיוא ךיוא בָאה ךיא .דנַאש טימ ןקעדַאב ךיז דובכ
 ןעמָאנ ןיימ ןכעװשרַאפ לעװ ךיא סָאװ ,םעד רַאפ "תירבעה ןושלה יבבוח; יד רערערַאפ
 רעבָא .ךַארּפש רעדמערפ רעקיזָאד רעד תוחוכ עניימ קידנבעגּפָא ,ןדיי ןשיוצ דובכ ןוא
 בָאה ךיא ןוא דובכ ןטסופ םעד ןעוועג חצנמ רימ ןיא טָאה ןכעלצונ םוצ טפַאשביל יד
 יד ,שידיי ףיוא ןעמערַאברעד ךיז לעװ ךיא ,ליוו סע סָאװ ןייז לָאז : ןסָאלשַאב ךיז ייב
 דניירפ עטוג עניימ ןופ רענייא ךיוא .קלָאפ ןרַאפ ןָאט לעװ ןוא ,רעטכָאט ענעסיוטשרַאפ
 וצ ןבילבעג זיא ןדייב זדנוא ייב ןוא ,ןענַאטשעגוצ רימ וצ זיא (ץישפיל יכדרמ עשוהי)
 רעד ףיוא גנוטייצ ַא ןבעגסױרַא לָאז רע ,"ץילמה; לעב םעד ןדעררעביא ןוא ןריטינַא
 רע סָאװ ןטוג םוצ ןעקנעדעג טָאג "ץילמחא לעב םעד ,םיא סע לָאז .ךַארּפש-סקלָאפ
 -רעד סיורג טַאהעג ןוא "רשםמ לוק, גנוטייצ ןייז טימ קלָאפ ןייז ףליה וצ ןעמוקעג זיא
 .גנולייצרעד עטשרע ןיימ ןבירשעגנָא ןוא טרעטסיײגַאב ןרָאװעג ןיב ךיא ןוא .גלָאפ

 -עג ,ףיקת קחצי םהרבא ןופ גנוביירשַאב-סנבעל ַא רעדָא עלעשטנעמ עניילק סָאד
 "רשבמ לוק, גנוטייצ רעד ןיא ,(?) 1864 ,סעדָא ,םירפס רכומ עלעדנעמ תולדתשהב טקורד
 ,רעכיב ערעדנוזַאב ןיא לָאמ ךס ַא םעדכָאנ ןֹוא

 ןכיגניא זַא ױזַא ,ןדיי ןשיווצ םשור ןסיורג ַא טכַאמעג טָאה גנולייצרעד עקיזָאד יד

 ךיז ייב טשינ ךיא בָאה ןוב סָאד זַא ,סע טסייה ,ןכייצ"ענַאהפ אזַא ךיז טניפעג סע ואװ םוטעמוא א
 .ןורכז ןיימ ףיוא רָאנ ךיז זָאליַאפ ןוא ,ןעגיישרעד ןייז ןופ טייצ רעד ןגעװ קפוסמ ןיב ךיא ןוא
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 ,יק , ןשכ! ןצסיבו ףנס טכ"*נ העח0 סי , רדאנא| רב ןיא סאָה , יי ץיניצס ההוא: 4 (יא 53 יצא י

 /6י4 בֵבֵצַא ןוֿפ יי; 44 א (יָה צי ףיָּיכ ַא גאס גו* ייטב ןצפיוהצַאנָצ ; בנא/ ןיא נוא

 ,03602 (ירענ 3)

 חצי 2י/ צב אוו , 70 נב (יכ ,איג בוא ,ּפאָא רצסיבי רצגגיֵא רעב רצכיא טעעד סב בצ} אוג ןיכייסיג

 יג? ם ב ?י ןט+4 ןצבוי 16 תצני 44 . ןצ|האָגש היא ןוֿפ יא קז סילָאגײרַא , |פחמ63)צָאי*א

2 , 2 2 
 וי טי איב איו ןצפאָה ,ןיפאײב : י+ ןצָא'י א יב סאו ,צבוצצַא י4 ןיסיוב . ןיָנרשו ןני+טפצַאֿביוא

 ,ןצב  ?באאצָאְנא , ןיסרודָא ,ןיבאהק לע ויי יא סיֹורָג הוה .גו* ,ןצ6י-4 ׁשיִא | ים ָוצג = סָאי דא אס 3882 , ןפכראווצגוא 4 /חיצ 4./004 סי 8 .גוא 86 א אש .א ןצָראווצ סג צ

 סג ףהי4 60 ןצי סאו ,(ןטָאוװלֶא בוא 6ר71י עג 8 .סָּרָא ףנוֿצ סהקוהלַא 9 ק* סא 46 הצצירפוא האב

 ג| צ' ןײ-ָפ* ?עײג * יףיִבָּבְי ;? } ? אנש צו ַז ; 20 '1ו ז} אה ןצפא| ,*ס ה"ש 2 9 צגצי ןצבוה 4821 3 סיבבב +ב-2 ןיסיוב .4- א/סרצװ א ,איהצערג 8 442 .64

0 

 ף+ מיי, הצסיימ ,ייצס-יו 714 ןאא) איוב } ידנ=/ .ףיִבָס + ן+ייכפ .ןפָפיִב "זי רו ,טצָהָנאָפ אאָ} יח יש;

 ו
 יג רקה) .הווופ? 640 רק היל + רעה ריח 5 א + יא טיויז ןיכיג ינעי .גוא יי; הי אי 0408

 .חכ

 . , צג א / טאָא צ אָפֶאַנ א'ב יא -=- 34 5016 , כב רעב ןיא 0880 92 ןיופ גיא סד

 .ןו* --- העי נִא = יא 68 יא ופ ימָא יי ןּכיאו ,ןצכײַאב 606) ,גיוא ן נפ העבנ } עסיבוי א.

 יב ןיפ יילָצצ טס 22 איו , סע אע סא ןאקי !ןצֿבכַאי) , אפיר : ןסייקייַא איי יהצסוא סיי יג

 איי א ןיפ סכאָג אי הָיס צא , יי ןשיעב /יכוג ק* ןײיטּב , קיז אוו סאו , סי

 נ א - 28 יִאְגוִא 4.8 ןשיצקוֿב .טכח- י"ה הָתֹיס אָ גיוה סיבוי = ןיא סייגע עי א ןוֿפ . ההיה

 46204+ 68ה 97 ת4כ/װ.ןיא , נא 4יװב רעיון } ןב צו האי רַעַב יא , הָפָינ , 041

 - + |ײ + ס'ַהצ סיפ ןאְטְהיאפ חס ניס , הצָאי המיי א ,השסרקיהצא 4 , הצבי ניק א טייג

 6 יסוד טאָ , הב - העגאָה ןיא , ןיַפְטְפאַש סב הוא : ןפ אב6 סוג 224 קיש ס0605ג ןצא סאָּה

 '* שי ןצנײ .וא היה 544 ןוא --- יע ןיא , 032 יח 42 יא בוא , 2!ס הדצ ה רצוא

4 

 * סײ4 סייז ןצגייגוג יא אגב סד טאָה יב ./טיא , יא ןע יי 0סס) סי

 קױצװ סעלעדנעמ ןופ עילימכקאט



 29 עיטַארגָאיב ןיימ וצ טירטש

 ַא -- לָאֹמַא ךָאנ ןוא 4) 1865 ,ענליוו ,עגַאלפױא רעטירד ַא ןיא ןרָאװעג טקורדעג יז זיא

 -ָאר סָאד .1879 ,ענליוו ,(טכַאמעגרעביא ײנסָאדפױא ןצנַאגניא רָאג) עגַאלפיוא עטרעפ
 ןופ ,רוטַארעטיל רעשידיי רעיינ רעד ןיא ןייטש-טנעמַאדנופ רעד ןרָאװעג זיא טפעה עקיז
 טסנקרַאפ רימ וצ ךַארּפש יד בָאה ןוא שידיי ןיא טבילרַאפ ךיז ךיא בָאה ןָא טלָאמעד
 יז ןוא טמוק ריא סָאװ ,רעצכעטיירק ןוא םימשמ יד ןבעגעג ריא בָאה ןוא ,קיביײא ףיוא
 :ןיז ךס ַא ןריובעג רימ טָאה ןוא ,עטצירּפ עטנחַאב ענייש ַא ןרָאוװעג זיא

 ,ענידצלַא ןכיירגרעד שטנעמ רעכעלטיא ןָאק םעד טימ סָאװ ,לועגניפשטניוו סָאד
 ,טלעוו רעד ןוא ךיז ןייז ךעלצונ טעדצרוד ןוא טרעגַאב ןוא טשטניוו ץרַאה ןייז סָאװ
 רימ טכַאד ןוא ,(ןעניישרעד ןופ רָאי ןוא קודד ןופ ןעמָאנ םעד ןָא) עשרַאװ ןיא טקורדעג
 העדב בָאה ךיא .שיט ןפיוא רימ רַאפ טציא טגיל ךוב עקיזָאד סָאד ,(?) 1865 רָאי ןיא

 ,שידיי ףיוא ןטפירש עניימ עלַא טימ ײנסָאדפיוא ןבעגסױרַא ןוא ןרעסעדגרַאפ וצ סָאד
 ,עבַאגסיוא רענייש ַא רעייז ןיא יינספיוא ןקורד וצ ןָא טציא בייה ךיא סָאװ

 התע םינויבא תקנאמ םיינע דושמ) תובוט-ילעב-טָאטש עדנַאב יד רעדָא עסקַאט יד
 טצעזרעביא זיא ןוא ,1872 ,ענליוו : לָאמ ןטייווצ םוצ טקורדעג ,1869 ,רימָאטישז ,(םוקא
 -יא עקיוָאד יד ,1884 ,ווָאקרעצ-אלעיב .,יקסוװָאקירטעּפ .מ .י ךרוד שיסור ףיוא ןרָאװועג
 ןלעפעג טשינ רימ זיא גנוצעזרעב

 טציא .1869 ,רימָאטישז ,טייל עמערָא עשידיי ןופ השעמ ַא ,רעמורק רעד עקשיפ
 ןופ עטשרע סָאד ןייז טעוו סע ,שינעפעשַאב יײנ ַא רַאפ טכַאמעגרעביא םיא ךיא בָאה
 ,ןכיגניא רָאג ,עבַאגסיוא רעיינ ַא ןיא רעכיב עניימ עלַא

 ףליה רעד טימ טסַאפרַאפ ,רוּפיס רענייש ַא .1809 ,רימָאטישז ,ןָאלַאב-טפול רעד
 טכוזעג םיא בָאה ךיא .תואיצמה-רקי ַא טציא זיא ןוא ,קָאטשניב ל"רה דניירפ ןיימ ןופ
 .ןעניפעג טנעקעג) טשינ ןוא

 -ַאב טפולק םענופ םירבחמ יד ןופ ,איבנה הנוי ןעגנולשעגנייא טָאה סָאו ,שיפ רעד
 ,1870 ,סעדָא ,"רשבמ לוקא םענופ עיצקַאדער רעד ןופ ןבעגעגסױורַא ,.בי .א  ?ןָאל

 ןיימ וצ ,יתיער ךיתימד הערּפ יבכרב יתסוסל .םייחה ילעב רעצ רעדָא עשטַאילק יד
 ,'ט ,'א ,םירישה ריש) לארשי תסנכ ךיד ךיא ךיילגרַאּפ ןגָאװטיײר סהערּפ ןיא עשטַאילק

 ,םענעגושמ םעד קילארשי ןופ םיבתכ יד ןשיוװצ טרעגלַאוװרַאפ ךיז טָאה סָאװ ,השעמ ַא
 ,עשַאנוי סנעמעלק רעה ןכרוד שילױּפ ףיוא ןרָאװעג טצעזרעביא זיא ןוא ,1873 ,ענליוו
 ,עטוג ַא זיא גנוצעזרעביא ןייז .עשרַאוװ ,1886 ,ןטבמו הדילמ טסירק ַא

 ,1874 ,רימָאטישז ,ל"נה ,ב .א ןופ ,טסָאניװַאּפ יקסניאָאוװו רעביא ווַאטסוא רעד
 ןיימ ,רעקנַארק ןיימ ,לדוי ךַא .תועונת א"י מ"ע םיריש ןיא השעמה רוּפיס ַא ,לדוי

 ,עשרַאוו ,לייט ייווצ ןיא ,לדיל קירעיורט ַא רעייז ,רעייז זיא ןבעל ןייד ,לדוי רעקנַארק

5, 

 :רַאפ ,תורימז עקידתבש .תבש יאצומלו תבש םויל ,תבש לילל לארשי תווימז
 ןייטשרַאפ לָאז רעדנוזַאב דיי רעכעלטיא ידכב ,טרעלקהעד טונ ןֹוא םיריש ןיא טשטייט
 ,1875 ,רימָאטישז .רעדנואוו סטָאג ַא ,ןענַייו ייז ןייש יו ,טרעוו ןרעייט רעייז

 םורָאװ :עכלעזַא זיא תורימז יד ןצעזוצרעביא טכַאװבעג ךימ טָאה סָאװ ,הביס יד
 יא יד ןוא ,רעטכעט עשידיי רַאפ "החנמ ןברקש רודיס ןיא תֹוליפת יד ןעזעג בָאה ךיא
 רעבירעד ,ןעמענ טשינ ליומ ןיא סע ןָאק ןעמ ,חיר ַא ןֶא ןוא םעט ַא ןָא זיא גנוצעזרעב
 רעטסעווש ערעזדנוא רַאפ ןָאט וצ טייצ יד ןעמוקעג זיא'ס זַא ,ןסָאלשַאב ךיז ךיא בָאה
 ףיוא הנתמ ַא ןגָארטרעטנוא ייז ןוא ערעזדנוא ןשטנעמ עטסָארּפ ןוא רעטכעט עשידיי יד
 עסיז סטָאג וצ טצכעל סָאװ ,רימ יו ץרַאה ַאזַא ןבָאה ייז ךיוא| םורָאװ .ךַארּפש רענייר ַא
 ןסיוו ןופ ,סטוג ןופ ןדזימרַאפ ייז ןוא םעד ןופ ןרטּפ טשינ ייז ןענָאק רימ ןוא רעטרעוו
 ערעזדנוא ךיוא .הלוגס-ידיחי לסיב ןיילק ַא רַאפ רָאנ ןטלַאהַאב ץלַא סָאד ןוא ,רסומ ןוא
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 בו עיֿפַארגָאיב ןייג וצ טירטש

 ערעודנוא ןוא ,קלָאפ ןופ ךַארּפש רעד ףיוא הרות יד טצעזרעביא ןבָאה תובא עקילייה

 -רַאפ וצ ןבעג וצ קלָאפ ןופ ןומה רעד ידכ ,רעצעזרעביא טמיטשַאב ייז רַאפ ןבָאה םיאנת

 המכח ןבעג וצ ןגעוו ערעייז ןיא ןייג טשינ רימ ךיוא ןלָאז עשז-סָאװרַאפ ,דייר סטָאג ןייטש

 ,ןעייטשרַאפ ייז סָאװ ,ךַארּפש רעד ףיוא קלָאפ ןקילייה ןופ רעדניק ערעייז וצ רסוומ ןוא

 ןומה ןצנַאג ןרַאפ ןוא רעטכעט ערעזדנוא רַאפ ןגרָאז טשינ רימ ךיוא ןלָאז סָאװרַאפ ןוא

 ערעזדנוא ןיא ךיז ןעניפעג סָאװ ,תורצוא ענייש ןוא תונתמ עטוג יד ןדיימרַאפ ייז ןופ ןוא

 טימ ןעמענרַאפ וצ ךיז ,ןגעװ ערעטצניפ יד ףיוא ןעקנָאלבמורַא ןזָאל ייז ןוא תוליפת

 ןבָאה ןעניזניא רָאמ ןלָאז רימ ןוא ,ןשירַאנרַאפ סָאװ .תוישעמ עטסוּפ ןוא ןטײקשירַאנ

 ןשיוצ ןוא קיליײה ןדִיי עלַא טשינ ןעד ןענייז יצ ? קלָאֿפ רעזדנוא ןופ לייט םעניילק ַא זיולב

 ,עבָארּפ ַא רַאפ טעברַא עקילייה יד ןביוהעגנָא ךיא בָאה תורימז יד טימ ? טָאג טור ייז

 ןיא רימ ייב ךיז טניפעג רע ,ןזרעפ ןיא םיליהת רפס םעד טצעזרעביא ךיא בָאה ךָאנרעד

 : : םיא ךָאנ ןוא ,טּפירקסונַאמ

 ,ריפניײרַא ןא טימ זרעמטת א"י מ"ע םיריש ןוא שידיי ףיוא טצעזרעביא ,הריש ק 5

 טיג סָאװ ,שוריּפ ןטמעטַאב ןטוג ַא טימ ןוא הריש קרּפ ןגעוו שדוק ןושל ףיוא ןבירשעג

 רמאמ ןדעי ,ל*ז ,םימכח ערעזדנוא ןופ דייר יד טיול ןוא עבטה תמכח טיול ןייטשרַאפ וצ

 ףיוא דייל רימ טוט'ס .1875 ,רימָאטישז .םיא רַאפ טסַאּפ סע יוװ ,רעגָאז-הריש יד ןופ

 בָאה ךיא סָאװ ,"החנמ ןברק; םעיינ ַא ןבעגוצסױרַא טַאהעג ןעניזניא בָאה ךיא סָאװ ,םעד

 ,טציא זיב טריפעגכרוד טשינ תוביס ענעדישרַאפ רעביא

 גנובײרשַאב עזייר ַא רעדָא העיסנ יד טסייה סָאד ,'טילשה ןימינב תועסמ רוציק

 רעטנוא שזַא ,טייוו:טעה ןעגנַאגרַאפ תועיסנ ענייז ףיוא זיא סָאװ ,ןטירד םעד ןימינב ןופ

 סָאװ ,ןכַאװ ענייש ,םישודיח טרעהעגנָא ןוא ןעזעגנָא גונעג ךיז טָאה ןוא ,ךשוח ירה יד

 ,ןושל רעזדנוא ןיא ךיוא טנייה ןוא תונושל םיעבש עלַא ןיא ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא ןענייז

 ןרָאװעג טצעזרעביא .1878 ,ענליו ,רפס רעטשרע ,םירפס רכומ עלעדנעמ תולדתשהב

 :ןעמָאנ ןרעטנוא עשָאנוי סנעמעלק רעה ןכרוד שיליוּפ ףיוא
 ססח!;1520+ 2:ץס סא, /8ז5288, 5

 .עיכעשט ףיוא ןרָאװעג טצעזרעביא רע זיא שיליוּפ ןופ ןוא

 ,1884 ,גרוברעטעּפ ,רבחמה תנומת םע ,ןטקַא ףניפ ןיא עמַארד ַא .וויזירפ רעז

 לָאמ ףניפ ןענישרעד זיא רע .ןדיי עשיסור יד רַאפ רַאדנעלַאק רעכעלצונ רעד

 טקורדעג ,מ"רת ,ט"לרת :רימָאטישז ןיא טקורדעג ,ח"לרת ,ז"לרת :רָאי ףניפ רַאפ

 ןוא םירמאנ עכעלצונ ךיז ןעניפעג ייז ןיא .,סעדָא ןיא טקורדעג ,ג"מרת ןוא ,ענליוו ןיא

 ,ןכַאז עטוג ךס ַא

 לעװ טציא ןוא ,םירמאמ ךס ַא ךָאנ ןבירשעג ךיא בָאה עטנכערעגסיוא יד ץוחַא ןוא

 : ןביוהעגנָא בָאה ךיא סָאװ ,םעד טימ ןוָאלסיוא ךיא

 :הינש תרבוח .םיניוצמהו םישדחה עבטה ירקוח ּפ"ע עבטה תודלות רפס

 ןוא רפס ןיא תורעה ךס ַא טימ ןוא ןעגנונעכייצ ןטייז טּכַא טימ ,(לגילפעג) ףועה

 ,םוגרת ןוא ך"נת ןיא ךיז ןעניפעג סָאװ ,תופוע יד ןופפ ןעמענ יד ןרעלקרעד וצ ףוס םוצ

 ןוא םיקוכּפ עכעלרנעטשרַאפ טשינ ךס ַא ןרעלקרעד וצ ןוא ,םישרדמ ןוא דומלת ןיא

 ,1866 ,רימָאטישז .ל"זח-ירמאמ

 ןוא ןרעדנַא ןטימ  רענייא ןָא ךיז ןרעהעג סָאװ ,םירמאמ ייווצ טלַאהטנַא .טּפשֹמ ןיע
 רעשיאיירבעה רעקיטציא רעד ןגעוו גנוצַאשּפָא ןַא -- רעטשרע רעד .ןדיי יד ןקידייטרַאפ
 םעד ןרעסעברַאפ ןגעוו ןוא םינבר עטנרעלעג ןוא ןלוש יד ןופ בצמ ןגעוו ,רוטַארעטיל
 ,הלשממ רעד ןופ תולאש יד ףיוא רעפטנע ןַא -- רעטייווצ רעד ןוא ,ןדיי יד ןופ בצמ

 טזייװַאב ןוא ,"ןינַאילוװעיק, גנוטייצ רעד ןיא ןדיי ןגעוו ןרָאװעג טגערפעג ןענייז סָאװ
 ןרָאװעג טקורדעג .םירפס עזעיגילער ערעייז ןוא ןדיי ןופ טייקנייפ יד רעקלעפ עלַא רַאפ
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 ןוא תורעה טימ ןענישרעד לָאמ ןטייווצ םוצ ןוא ?ץילמה, גנוטייצ רעד ןיא ןטשרע םוצ

 ,1867 ,רימָאטישז ,רבחמ ןופ תופסוה ךס ַא

 יו ,םעדכָאנ תלשממ רעד טקישעגוצ ןוא ןבירשעג ךיא בָאה םירמאמ עקיזָאד יד
 ,רעבמעווָאנ ןט22 ןופ בתכ ןלעיצעּפס ַא ןיא ןרָאװעג טרעדָאפעגפיוא ריא ןופ ןיב  ךיא

 ,הלשממ רעד ןופ ורב-קנַאד ַא טימ ןרָאוװעג טרעַאב ןיב ךיא ןוא ,99 .מנ ,1864 רָאי

 גנַאפנָא ןיא טקורדעג ןענייז ווירב ייווצ עקיזָאד יד ,805 .מנ ,1875 רָאי ,ץרעמ  ןט12 ןופ

 ,רפס ןקיזָאד םעד ןופ

 ףיוא ןרָאװעג טצעזרעביא זיא ,1868 ,סעדָא .(ןַאמָאר) םיבהא רוּפס ,םינבהו תובאה

 ,1868 ,גרוברעטעפ ,קָאטשניב ל"רה דניירפ ןיימ ךרוד שיסור

 רערָאלק ַא ןיא טצעזרעביא ,(ןסור יד ןופ עטכישעג) םיסורהל םימיה ירבד רפס
 טריסַאּפ טָאה סע סָאװ ,ןסיוו ןוא ןענעייל ןליוו סָאװ ,ןדיי עלַא רַאפ ךַארּפש רעטושּפ ןוא
 קלָאפ ַא ןרָאװעג ןענייז ייז טניז ןופ ,ןעניואוו ייז ןכלעוו ןיא דנַאל ןופ ןשטנעמ יד טימ
 ןרָאװעג טצעזעגרעביא זיא ךוב עקיזָאד סָאד .1867 רָאי ,סעדָא .טייצ רעטצעל רעד זיב
 הלכשה יציפמ, הרבח רעד ןופ גנוטלַאװרַאפ רעד ןופ רימ וצ גַאלשרָאפ םעד קנַאדַא
 ,טעברַא רעקידרעטייוו רעד ןופ טגָאזעגּפָא ךיז ךיא בָאה תוביס עסיוועג בילוצ ,"לארשיב
 רעד ןוא 51 טייז ,*?טּפשמ ןיע, עז .לטירד ַא ךרעב רָאנ ןרָאװעג טצעזעגרעביא זיא סָאוו
 ,טרָאד הרעה

 .תישילש תרבוח .םיניוצמחו םישדחה עבטה ירקוח ידי לע ,עבטה תודלות רפס
 תורעה ךס א טימ ןוא ןעגנונעכייצ ןטייז ןביז טימ ,(ןשינעפעשַאב עדנכירק) םילחוזה

 סָאװ ,ןשינעפעשַאב עדנכירק יד ןופ ןעמענ יד ןרעלקרעד וצ ףיוא ףוס ןיא ןוא רפס ןיא
 ַא ןרעלקרעד וצ ןוא ,םישרדמו ןוא דומלת ןיא ,םוגהת ןיא ןוא ך"נת ןיא ךיז ןעניפעג
 ,1872 ,ענליוו .ל"זח ירמאמ ןוא םיקוספ עכעלדנעטשרַאפ טשינ ךס

 יו ,ץנעל ןטנרעלעג ןופ טצעזרעביא טשינ ךיא בָאה לייט ןטירד ןוא ןטייווצ םעד
 רעד ףױא עיינ יד ןופ רעכיב יד ןופ טלמַאזעגפיונוצ בָאה ךיא רָאנ ,לייט ןטשרע םעד
 ןוא ןצונ םוצ טלעטשעגפיונוצ ייז בָאה ןוא רעשרָאפ-רוטַאנ עטמירַאב טלעוו רעצנַאג
 ןוא םייחח-ילעב עלַא טלעטשעגסיוא בָאה ךיא ...רעזעל עשיאיירבעה יד ןופ ןגינעגרַאפ
 -יל רעשיאיירבעה רעד ןיא טרָא ןַא ןבעגעג ייז ןוא ןעמענ ןענופעגסיוא ייז רַאפ בָאה
 רעד ןופ טסייג ןיא ןפַאשַאב ייז בָאה ךיא ,ןעמענ עיינ ןבעגעגוצ בָאה ךיא ,רוטַארעט
 ןעמענ עלַא ,רעייש ןיא סעּפָאנס יו ,טלמַאזעגפיונוצ ךיוא בָאה ךיא ,ךַארּפש 'ועשיאיירבעה
 רעד ייװ בָאה ןוא םישרדמ ןוא דומלת ,קוסּפ ןיא ךיז ןעניפעג סָאװ ,םייחה"ילעב ןופ
 זופ ,הינש תרבוח ,"עבטה תודלות, עז) םישרפמ עטנרעלעג עטסואווַאב יד טיול טױעלק
 ,(טרָאד ,"רבד חתּפ , ןוא רעטייוו ןוא 3 טייז

 זיא) ןושל-הנשמ ןיא ןבירשעג םירמאמ ענייפ ךיז ןעניפעג טרָאד ןוא .םירחוסה חול
 ,1879 ,ענליוו ,(תואיצמה רקי ַא טציא

 "רַא עשיטירק ןוא עכעלטפַאשנסיװ ךס ַא רעייז ןבירשעג ךיא בָאה םעד רעסיוא
 ךָאנ ןוא ?למרכה, ,?ץילמה , ,"הריפצהפ ןעגנוטייצ יד ןיא טײרּפשעצ ןענייז סָאװ ,ןעלקיט
 רעטשרע ןיא) הימעכה תמכח :ןענָאמרעד עקינייא רָאנ ךיא לעװ ייז ןופ .ךָאנ ןוא
 ךָאנ ןוא ("רוא רקובהש) םיגדה לע ,(*רהשה,) ינא המ ,(=ןץיילמהש) טפשוהי קמע ,ייהריפצה;
 טשינ טציא בָאה ךיא םורָאװ ,ןענעכערוצסיוא דנַאטשמוא טשינ ןיב ךיא סָאװ ,עכלעזַא
 ךיא ןעוו ,םידמלמ ןוא םירדח יד ןגעוו ןבירשעג ךָאנ בָאה ךיא .ןעגנוטייצ עקיזָאד יד
 ,רעססערג רָאטַאנרעבוג רענילָאװ ןופ טכיזפיוא רעד רעטנוא עיסימָאק רעד ןיא ןעוועג  ןיב
 יד ןזעַל ןפלַאהעג טָאה ןוא ָאװטסלַאשטַאנ רעד ןלעפעג ןיא לקיטרַא ןיימ ,1875 רָאי ןיא
 -רַא ןיא ןבילבעג זיא רמאמ רעקיזָאד רעד .טייצ רענעי ןיא עגַארפ-טידמלמ ןוא"םירדח
 ,עיּפָאק םוש ןייק םיא ןופ טשינ ךיא בָאה .ןרעױדַאב םוצ ,ןוא עיסימָאק רעד ןופ וויכ
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 -ידיי רעד ןופ עדייז; רעד יוװ ,רעביארָאפ ןיוש ןענייז רָאי קיצרעפ ןוא ייווצ רעניא

 -ייאע ענייז ןבָאה טציא זיב .ןגיוא ענייז טכַאמרַאפ קיביײא ףיוא טָאה ?רוטַארעטיל רעש

 טָאה רע סָאװ ,ווירב ענעדיישרַאפ יד ןעלמַאזוצפיונוצ ימ יד ךיז ןבעגעג טשינ "ךעלקינ

 וצ ןוא עשיאיירבעה וצ ,עטנעָאנ וצ ןוא ענעגייא וצ רָאי קיצכעז ןופ ףיול ןיא ןבירשעג

 ענײמעגלַא ןוא עשידיי עטסנדיישרַאּפ יד ןגעוו ןדיי-טשינ וצ ןוא ןדיי וצ ,רעביירש 'עשידיי

 ,ןגרָאז יילרעלכ יד .ךגעוו ןוא םינינע עכעלנעזועּפ ןגעוו ךיוא יוװ ןעמעלבָארּפ ןוא ןגַארפ

 / .ןבעל ןרעװשיץנַאג ,ןגנַאק ןייז ןיא טַאהעג טָאה רע סָאװ

 רעכעלטנירג רעד רַאפ זיא סע קיטכיוו ןוא קיטיונ יוװ ,ןזייוורעד וצ קירעביא זיא'ס

 ,ךיז ןענעקַאב וצ רעלטסניק ַא ןופ ןפַאש ןוא ןבעל םענופ גנונעקרעד ןוא גנונרעלרעד

 יד ייב ,ןטייצ ענעדיישרַאפ ןיא ןבירשעג טָאה רע סָאוװו ,ווירב יד ןשרָאפ ןוא ןרידוטש וצ

 סָאד טנַאקַאב זיא סע ,ןדנַאטשוצ-טימעג ײלרעלַא יד ןיא ןוא סעיצַאוטיס יילרעגדיישרַאפ

 ןעמ ףרַאד טרָאװ סָאד ,דנַאל ןייז ןיא ןייג ןעמ ףרַאד ,רעביירש ַא ןענעק ןעמ ליוז : טרָאװ

 ַא ןופ געוו-סנבעל ןטימ ןוא רעטקַארַאכ ןטימ ןענעקַאב ךיז רימ ןליוװ זַא ,ןריזַארפַארַאּפ

 ןבירשעג טָאה רע סָאװ ,ווירב ענייז וצ ןדנעו ,לכ םדוק ,ךיז ןעמ ףרַאדַאב ,רעביירש

 לָאמַא טעוװ סע זַא ,גנונַא רעדָא דשח ןייק קידנבָאה טשינ ,ןכוא "ןקידלושמוא; ןַא ףיוא
 ,גנושרָאפ ןוא עידוטש רַאפ טקעיבָא ןַא ןרעוו

 -ַאש ןייז סָאװ ,עלעדנעמ-שטיװָאמַארבַא .י .ש ףיוא ןטסָאמעגנָא סע זיא יאדוװַא ןוא

 תופוקת עגנַאל טכַאמעגכרודַא טָאה סָאװ ןוא רָאי 60 רעביא ןגיוצעג ךיז טָאה רעיוד-סגנופ

 ךרוד יו רעמ לָאמטּפָא ,ווירב יד ךרוד רעבירעד ןענָאק רימ .ןבעל םענײמעגלַא םעניא

 -בַא "גניליווצ, ןקידריוקרעמ םעד ןופ סנכייצ-ןעק ןוא-געוו יד ןגלָאפכָאנ ,ןעגנופַאש יד
 ,ןבעל ןייז ןופ םיטרּפ עקיטכיוו ףיוא ןגָאלשנָא ךיז ןוא עלעדנעמ-שטיווָאמַאר

 -ָאמַארבַא ןשיװצ ץנַאטסיד עסיוועג ַא ןעוועג לָאמ עלַא ךָאד זיא סע :סעּפע ןָאנ ןוא
 ַא ןָא סע טפור ןיילַא עלעדנעמ .רעביירש םעד ןעלעדנעמ ןוא שטנעמ םעד ןשטיוו
 ךיז ןבָאה עלעדנעמישטיוװָאמארבַא לפיוו ןוא ,?גנַארעג רעטסקינייוועניא ןַא ,"וצצורתיז,
 עלַא ןטערט ,"סיר, םעד ןצנַאגרַאפ וצ ,ייז ןשיווצ "םוהת; םעד ןטישרַאפ וצ טימַאב טשינ

 םיפתוש ןעוועג ןענייז סָאװ ,עדייב יד ןופ ןדנַאנַארעדיװ יד ,ןכורּפשרעדיװ יד סיױֵרַא לָאמ
 -ץנַאג טַאהעג ןוא ןרעטקַארַאכ ענעדיישרַאפ טגָאמרַאפ ייז ןבָאה ךָאד ןוא ,ןביירש םוצ
 טייקיטכיוו רעסיורג ןופ זיא רעבירעד .ןפַאש םוצ ןוא ןבעל םוצ ןעגנַאגוצ ענעדיישרַאפ
 -נעמ-שטיווָאמַארבַא *ןכעלריטַאנ; םעד ןפערט רימ ואוו ,ןלעװקדןלַאוק יד וצ ןדנעוו וצ ךיז
 ,רעלטסניק-רעביירש םעד ןיא טלדנַאװרַאפ טרעוװו רע רעדזיא ךָאנ עלעד

 רעד וצ ןרעטנעענרעד ךיז טװאורּפעג ןבָאה סָאװ ,רעשרָאפ-רוטַארעטיל ענעדיישרַאפ
 ןבָאה ,ןכירטש-רעטקַארַאכ עקיטכיוו ןעגנערבסױרַא טלָאװעג ןוא טייקכעלנעזרעפ-עלעדנעמ
 וצ ,לַאירעטַאמ ןשירַאילָאטסיּפע סעלעדנעמ וצ ןדנעוו ךיז ,לכ-םדוק ,זומ ןעמ זַא ,טנָאטַאב
 ןופ םיטרּפ ךיז ןסיוורעד וצ ידכ ,ןרָאי ענייז עלַא ןבירשעג טָאה רע סָאװ ,ווירב ענייז
 ,ןפָאש ןוא ןבעל ןייז

 -טנפערַאפ ,1922 ןיא ןבירשעג טָאה (1922-1874) קַאװטיל .א סָאװ ,לקיטרַא ןַא ןיא
 ,(רעבמעצעד-רעבמעווָאנ ,6 'נ ,וועיק ,?טלעוו-רעכיב,) טיײצרָאי ןט-5 סעלעדנעמ וצ טכעל
 ןיא ןענַאטשעג עלעדנעמ זיא ןבעל ןגנַאל ןייז ןופ ךשמ ןיא; :ןרעדנַא ןשיווצ רע טא
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 קינייו טשינ סיוועג טָאה רש ,רעוט-סגנודליב ןוא רעביירש עשידיי ךס ַא טימ רעקרַאפ

 עפלעוו וצ ,יד ייב ןרעגלַאװרַאֿפ טומעל ךיז ןבָאה ווירב ענייז ןופ ליפ ,ןבירשעג ווירב

 ןפרַאוװ טנַאקעג רשפא ןטלָאװ ויױב יד .םישרוי ערעייז ייב ױעדָא ,ןבירשעג ייז טָאה רע

 סייוו לייוורעד .עכָאּפע רענעגנַאנרַאפ רעד ןופ ךעלעקניוו עלעקנוט ךס ַא ףיוא ןייש ַא

 יז ןרָאװעג ןָאטעג טשינרָאג זיא סע .ווירב סעלעדנעמ ןופ טשינרָאג יו טעמכ ךָאנ רימ

 וידב סעלעדנעמ ןופ גנולמַאז ַא :ןרעוװ ןָאטעג זומ סָאד .ןבעגסױרַא ןיוא ןעלמַאז וצ

 | ."גנוטײדַאב עשירָאטסיה עסיורג ַא טַאהעג קפס ןָא טלָאװ

 ָאד טָאה ןעמ .ןרָאװשג ןָאטעג סעשע ןיוש ןעניז םעד ןיא זיא טציא זיב 1922 טניז

 "לצ ,ןטפירשטייצ ,רעכיבלמַאז עשידיי ןוא עשיאיירבעה ענעדיישרַאפ ןיא ,ןטרָאד ןוא

 סָאװ ,ייז ןופ ןלייט רעדָא ,ס"ומ עלעדנעמ ןופ ווירב ענלצנייא טכעלטנפערַאפ ,ןעגנו

 עקיטכיװ ַארַאס ךיוא ןוא לַאירעטַאמ רעשירָאטסיה-רוטלוק רעקיטכיוו יַא רַאפ סָאװ ,ןזייוו

 ,רעדייל ,ןעמ זיא ייברעד רעבָא .ןגָאמרַאפ יז ןעלעדנעמ ןופ ןפַאש ןוא ןבעל םוצ םיטרּפ

 וירב סעלעדנעמ ןופ גנולמַאז עטױיזיטַאמעטסיס-טוג ,עקידנּפעשסיוא עלופ ןייק ,ןֿבילבעג

 ,ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ טשינ םויה דע ךָאנ זיא

 טשינ ביואק :טרָאװ ןטלַא םעד טימ ןצונַאב וצ ךיז קיטייצ ןוא קיסַאּפ זיא סע ןוא

 | | "? ןעד עשו-ןעוו ָאט ,טציא

 עלַא ןעמענוצעיונוצ -- טעברַא רעד וצ ןטערטוצוצ ןסָאלשַאב רעבירעד ןבָאה 'וימ

 "עג זיא ווירב לייט רעסיורג ַא) ךַארּפש רעשידיי רעד ןיא ייז ןעגנערב ,ווירב-עלעדנעמ

 ,רענעייל ןשידיי םעיז רַאפ ךע ןלגנעגוצ יז ןֿכַאמ } ןוא  (שיאייז ובעה ןוא שיסור ןיא ןבירש

  רַאפ יד ןוא ,סיורג זיא ,ןטַאש ןוא ןבעל ןייז רַאפ ,ןעלעדנעמ רַאפ סערעטניא סנעמעוו

 ןיא זדנוא ןופ ןײגקעװַא ןייז ןופ ןרָאי יד  ןסילפ סע רעטייװ-סָאװ ןגייטש ןיא טלַאה גנורע
 .טיי קיבייא רעד

 רעד יבגל בוח ַא ךיוא רָאנ ,ןעלעדנעמ וצ בוח רעקילײה ַא זילב טשינ זיא סע

 -יילטנורג עטסקיטכיוו עריא ןופ רענייא ןעוועג זיא עלעדנעמ סָאװ ,רוטַא ;רעטיל רעשידיי

 | ר | .רעזיײוװ-ךַארּפש ןוא-געוו ןוא רערעל 'ויא ,רעג

2 

 רעביירשיווירב דעקיסיילפ ןייק ןעוועג טשינ זיא עלעדנעמ

 ןײלַא טביירש רע יוװ לאפוצ ןכעלקילג ַא טיול ,טָאה (1940-1860) גיובזניג לואש

 עלעדנעמ סָאװ ,ווירב גנולמַאז רעסיורג ַא טימ ןענעקַאב וצ ךיֹו טייקכעלגעמ יד טַאהעג
 רע טָאה גנולמַאז רעד ןופ ןלייט .קָאטשניב .ל טניירפ ןטנעָאנ ןייז וצ ןבידשעג טָאה
 ,לייט ןקירעביא םענופ טלַאהניא טעד ןבעגעגרעביא רע טָאה םעד ןיוח ןוא טכעלטנפערַאפ

 ןשטיוװָאמַארבַא טקנעדעג ךעלנעזרעפ ןבָאה עכלעוו ,ענעי רַאפע זַא ,רע טגָאז קיטכיר ןוא
 יד ןלעטש ,טייקנקורט דַארג ןסיוועג ןייז טימ ,טיײקנטלַאהעגנייא רעכעלנייוועג ןייז טימ

 -ץנַאג ,רערעדנַא ןַא רָאג ןיא סױרַא םיא ,ןָאט רענײמעגלַא רעייז ,ןעמונעג ללכב ,וויד
 -טָאװטע ,רעטלַאק ,רעקיאור סעשטיווָאמַארבַא רעטנוא ,ףיט ץעגרע .גנוטכױלַאב רעיינ
 לַאװק רעכייר רענעגרָאברַאפ ַא ןגָאלשעג טָאה ,גנוטלַאה ןוא טייקכעלרעסיוא יױעטנכערַאב
 -- ,עטלייוװרעדסיואיקינייוו רַאפ רָאנ ,ןרעדעי רַאפ טשינ ןפָא רעבָא זיא רע ,טיײקיצרַאה
  ,"טייקכייו רעצגַאג ןייז ןיא ןקעלּפטנַא ךיז רע טגעלפ יז וצ עגונב

 .זָאזרעּפ ןייא וצ ווירב-עלעדנעמ גנולמַאז ןייא ןגעוו זיולמ ןרָאװעג טגָאזעג זיא סָאד
 עגפיזא ןייז ןלעוו זדנוא רַאפ ןעוו ,ןגָארטסױרַא רימ ןלעװ רעבָא קורדנייא ןַא רַאפ סָאװ
 וצ ווירב יד יו) רָאי 17 ןופ דָאירעּפ ַא ןיא טשינ ןבירשעג ,ווירב 200 רעביא טלמַאז
 זיא עלעדנעמ ןעוו ,טייצ רעד ןופ ,רָאי קילדנעצ סקעז ןופ ךשמ ןיא רָאנ ,(קָאטשניב .ל
 -יישרַאּפ וצ ןוא --- 1917 זיב 1857 טניז -- ,רעטלע ןפיט ןייז זיב רָאי 20 ַא ןעוועג טלַא



 5 ירב עגײז טא סיומ עלעדנעמ

 -וצ-טימעג ןוא סעיצַאוטיס עטסנזײשרַאפ יד ייב ןוא סעיצוטיטסניא ןוא ןשטנעמ ענעד

 2 | ,ןיגַאטש
 ןייז -- רעטעּפש ,הלכ ןייז וצ ןבירשעג טָאה עלעדנעמ סָאװ ,ווידב ָאד ןבָאה רימ

 "ניב .ל ,ווָאנבוד .ש יו ,רעביירש עשידיי עטסואווַאב יז וצ ןבירשעג ,ווירב ןוא ,יורפ

 בקעי ,סעדיורב .א .ר ,רָאטקעּפס .מ ,םכילע-םולש ,יקצעניל .ל .י ,רעבאלטָאג .ב .א ,קָאטש
 קרעבערש המלש ,רענויולק ףסוי ,דד ,תילוגרמ השנמ ,קילַאיב .נ ,ח ,ימצ-ןב .מ ,ןָאזעניד

 יַאב ווירב יד .טייקכעלנעזרעּפ-הנולמ רענעעזעגנָא ןַא וצ ווירב ָאד ןבָאה רימ .וןזַא .א
 ןפרַאװ ווירב יד .םינינע עכעלנעזרעּפ ךיוא יוװ ,ןגַארפ עכעלטפַאשלעזעג ענעדיישרַאפ ןריר

 ,ןכירטש ,םיטרּפ ףיוא ןקעד ייז .רעלטסניק ןוא שטנעמ םעד ,עלעדנעמ ףיוא טכיל ףױַאש ַא
 ,טנַאקַאב קינייװ זדנוא ןענייז טָאװ

 ,ווירב ןריזיטַאמעטסיס ןוא ןצעזוצרעביא ןעמוקעגסיוא רימ זיא קירוצ רָאי 20 רעביא טימ
 םעניא .(שיסור ןיא ןוא שיאיירבעה ןיא) ווָאנבוד ןועמש וצ ןבירשעגו טָאה עלעדנעמ סָאװ
 ."רעטעלב עשירַארעטיל;) ןבירשעג ןַאד ךיא בָאה ווירב עטכעלטנפערַאפ יד וצ ריפניירַא
 טייצ עטסכעה יד ןעמוקעג ןיוש זיא'ס..., :ןרעדנַא ןשיווצ (1927 ,רעבמעצעד ןט16 םעד

 יַּפָא ,ןעלקיטרַא ענעדיישרַאפ יד) לַאירעטַאמ-עלעדנעמ ןקיטרַאנדײשרַאפ ןצנַאג םעד ןופ
 ,ןינב-עלעדנעמ ןסיורג םעד ןעיובוצפיוא ןןעלעדנעמ ןגעוו תוישעמ ,תונורכז ,ןעגנולדנַאה
 טשינ ןענייז סע ןמזילכ ,ךעלגעממזוא זיא סָאד רעבָא ,עיפַארגָאנָאמ עקידנעטשלופ יד --
 | ,"ווירב סעלעדנעמ ןרָאװעג ןבילקעגפיוא

 ייירשז ווירב םעד ןעלעדנעמ ןגעוװו קיטסירעטקַארַאכ ַא ןבעג טוװאורּפעג ןַאד בָאה ךיא

 עקנילפ יד ןֹופ ןעוועג טשינ ללכב זיא -- ,ןבירשעג טלָאמעד ךיא בָאה -- ,עלעדנעמ .רעב

 ןעוועג טניואויעג זיא רע ,ןעּפ רעד ףיוא רעווש ןעוועג ,טסואווַאב יו ,זיא רע ,רעביירש
 ןכוז וצ טַאהעג ביל טָאה רע .הרוש רעדעי ףיוא |גנַאל רעיי:| 'םייקנ העבש , ןציז וצ
 טָאה רע .,ווירב ןבירשעג ןטלעז ךיוא טָאה רע .קורדסיוא ןַא ,טרָאװ ַא ןרעטשינ וצ ןוא
 ךיז וצ טזָאלעגוצ טכייל טשינ ללכב ןוא עטנַאקַאב ןוא עטנעָאנ ןופ זייױק ןגנע ןַא טַאהעג
 ךיִז טָאה רעכלעוו ,ןעמכילע-םולש ןופ ךוטיה רעד ןעוועג רע זיא ןעניז םעד ןיא ,ןשטנעמ

 ןסיגוצסיוא שינעפרעדַאב יד קידנעטש טַאהעג טָאה םכילע-םולש .ןשטנעמ וצ טּפעלקעג
 ווירב ןבירשעג רדסכ רעבירעד טָאה רע ןוא ץרַאה טלופעגרעביא ,לוכ ןייז ןעצעמע רַאפ

 עלעדנעמ עקַאט טביירש ןעמכילע-םולש וצ ווירב ַא ןיא...ןעמעלַא וצ ךעלווירב ןיא
 "יוו עלעדנעמ טביירש ווירב ןטייווצ ַא ןיא ןוא ,'ווירב טימ ךימ טפרַאוורַאפ ריא; : ס"ומ
 ,יוװַא ךעלווירב ערעייא טימ ץלַא ךימ טלציק ןוא טלציק ריא; :ןעמכילע םולש וצ רעד
 טרעפטנערַאפ ע"ש וצ ווירב ןרעדנַא ןַא ןיא .!טרָאוװ ַא טימ ןפורנָא ךימ ףוסל זֹומ ךיא זַא
 ןַאה עלעדנעמ זיא ןצנַאגניא} ןדייז ןטלַא םעד ףיוא וגורב טשינ טייזש :עלעדנעמ ךיז
 סָאװ .הבושת ןייז ףיוא ןטרַאװ טזָאלעג גנַאל ױזַא ךייא טָאה סָאװ ,{י רָאי 53 ןעוועג טלַא
 עיירפ ןייא ןייק טייצ רעטצעל רעד ןיא בָאה ןוא ךָאי ןיא ייג ךיא זַא ,ןָאט ,ךעבענ, ךיא לָאז
 ,זייב טשינ טייז :עלעדנעמ טביירש ווירב ַא ךָאנ ןיא לָאמַארעדיװ ןוא .'רימ רַאפ טונימ
 ,ןיב ךיא ...ווירב רעייא ףיוא טרעפטנעעג טשינ טייצ עגנַאל ַאזַא ךייא בָאה ךיא סָאװ
 : ,"קידלוש טשינ ,ןבעל'כ

 ןוא..., :םכילע-םולש וצ עלעדנעמ רעדיוו טביירש ,1909 ןיא ,רעטעּפש רָאי 20 טימ

 ןטלעז ךייא ביירש ךיא סָאװ ,רימ ןרעפטנערַאפ רעייא רַאפ ךייא קנַאד ַא לָאמַא ךָאנ
 ַא טימ טשינ ךיז טנכער סָאװ ,לקינייא רעליואוו ,רעטוג תמא ןַא עקַאט טסייה סָאד טָא
 יא !געמ עדייז ַא .ןעּפ רעד ףיוא לסיבַא ליופ זיא רע סָאװ ,רַאפרעד ,הלילח ,ןדייז
 זיא רעװ ,אלימ -- !ןעּפ רעד ףיוא ןעוועג ליופ ךיוא ךיא ןיב ךָאנ זייוורוחנ זַא ,טָאוװ
 יו ,ןוא -- ןעוועג זיא ןעוועג סָאװ .ַאש ? ךימ טגערפ רעװ ןוא ? ןסיוו וצ ביוחמ סע
 | *! רוטּפ ןוא ,טגָאז קַאוװטיל רעד
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 "רוג .א רעשרָאפ-דוטַארעטיל רעכעלטנירג רעשידיי-שיטעווָאס .רענעמוקעגמוא ועד
 -נעמ וצ גנושרָאפ-עלעדנעמ רעד ןופ לכה:ךס ןקיטכיוו ַא טכַאמעגו 1928 ןיא טָאה ,ןייטש
 טלעטשעגּפָא ךיז טָאה רע .(372 דנַאב ,"טפירשטייצ; רעקסנימ) טיײצרָאי ןטנעצ סעלעד
 ןזיװעגנָא רע טָאה ףוסל ןוא ,ןעלעדנעמ ןגעוו ןרָאװעג ןבירשעג זיא סָאװ ,ץלַא ףיוא
 רע טָאה ייברעד ןוא עבַאגסיױא-עלעדנעמ רעיינ רעכעלטנירג ַא ןופ טייקיטכיוו רעד ףיוא
 ךיוא ןרעװ טלמַאזעגפיונוצ ףרַאד ןדייבתכ עלעדנעמ יד טימ טעענייאניא .., :ןבירשעג
 רעטצעל רעד רָאג זיב ,לַאירעטַאמ (דרעכעלווירב) רעשיראילָאטסיּפע רעצנַאג סעלעדנעמ

 ,םעד טימ טקידנערַאפ טָאה רע .?טסואווַאב טשינ יוװ טעמכ ווירב סעלעדנעמ ןענייז טייצ
 ןבעג זדנוא טעװ סָאװ ,קרעו סעלעדנעמ ןופ עבַאגסיױא עשימעדַאקַא עקיטפניק יד, ןַא
 דנַאטשַאב ריא ןיא ןעמעננײרַא ןיוש טעוװ ,טסקעט ןוויטיניפעד ןוא ןקידנעטשלופ םעד
 ,?ףַארגָאיב סעלעדנעמ רַאפ רָאנ טשינ טיײדַאב ַא סיוועג ןבָאה עכלעוו ,וירב סעלעדנעמ ךיוא
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 'נעמ ןופ עבַאגסיױא עלופ ַא ךיז רַאט טַאהעג ןבָאה רימ רעדזייא זַא ,ךיז טייטשרַאפ
 רעטקַארַאכ רעייז ןגעוו ךעלריפסיוא ןוא יונעג ןדער וצ ןעוועג רעווש זיא ,ווירב סעלעד

 -עלעדנעמ יד ןגעוו טסואוועג טָאה ןעמ סָאװ ,םעד ןופ ךמס ןפיוא ןיוש רעבָא .ךות ןוא
 ,ייז ןריזירעטקַארַאכ טוואורּפעג ןיוש ןעמ טָאה ,ווירב

 ןיא ןענישרעד) "עלעדנעמ. ךוב ןייז ןיא (1955-1882) רעגינ .ש טָאה ,לשמל ,ױזַא
 ןַארַאפ זיא סע זַא ,גניקרעמנָא ןַא ןיא טגָאזעג ,(גָאטנריױבעג ןטס-100 סעלעדנעמ וצ ,06
 ןיא |םכילע-םולש} לקינייא םעד ןוא |עלעדנעמ | ןדייז ןשיווצ , דיישרעטנוא רעטיורג ַא

 -סיימ ַאזַא ןוא רעבָאהביל ַאזַא ןעוועג טשינ זיא עדייז רעד ,ןביירש-ווירב ןופ טרּפ םעד
 טָאה -- ,טשינ ןעד ריא טסייו .טכילע-םולש יו טסנוק רעראילאטסיּפע רעד ןופ רעט
 ,ליופ ,קרַאטש ,יוא ,ליופ םכילע אל ןיב ךיא זַא -- ,ע"ש וצ ובירשעג לָאמַא עלעדנעמ

 יד ןעקנוטנייא ,ףוס םי תעירק ,שממ ,רעווש ןָא רימ טמוק סע ?ןביירש-ווירב ףיוא
 | *..."ןצּפ

 נַא עקינייא ןיא יו ,טרּפ םעד ןיא זיא עלעדנעמ? זַא ,רעטייוו טגָאז רעגינ .ש ןוא
 ןייז זיא, ןוא *...ןעמכילע-םולש ףיוא יװ ,ןצרפ ףיוא רעמ ךעלנע ןעוועג ,םיטרּפ ערעז

 ,טקנוּפדנַאטש ןשירעלטסניק-ןייר ןופ לופטרעוו ױזַא טשינ ץנעדנָאּפסערָאק | סעלעדנעמ}
 ןָאק ןעמ ,ןצַאשוצּפָא טשינ טרעוו ריא זיא שירָאטסיה:ירוטַארעטיל ןוא שיפַארגָאיב רעבָא
 רעגינ .ש ןוא .(217 'ז) ףפַאש ןוא ןבעל סעלעדנעמ ןופ דליב ןייק ןבָאה טשינ ריא ןָא
 -נעמ , עניז וצ ןרעוו ןבעגעגוצ ןענָאק סָאװ ,ווירב ָאד רעכיז ןענייז סע..., :וצ טיג
 וליפא רעבָא .ןפַאש) ןקיטרַאנגיײא ןייז ןופ םוכס םוצ ןרעוו טנכערעגוצ ,קרעוו ,סעלעד
 טרעוװו ןסיורג ַא ןבָאה ,רעגייטש סעלעדנעמ ףיוא ןבירששג טשינ ןענייז סָאװ ,ווירב יד
 -עצ רוטלוק רעשידיי רעד רַאפ ןוא רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ עטכישעג רעד רַאפ
 ,(318 יז)) *ללכב עטכיש

 -םולש ,עלעדנעמ ןופ ווירב יד ןשיוװצ דיישרעטנוא רעסיורג ַא ךיוא ָאד זיא סע
 טמַאטש ווירב-עלעדנעמ רעטשרע רעד .רעיוד-טייצ רעייז ןיא --- לכ-םדוק ,ץרּפ ןוא םכילע
 זיא ווירב רעטשרע סעצרּפ .רָאי 60 עלופ -- 1917 ןופ -- רעטצעל רעד ןוא 1857 ןופ
 -םולש ןוא ,רָאי 41 ןופ טייצ ַא -- ,1915 ןופ -- רעטצעל רעד ,1874 ןופ טנַאקַאב זדנוא
 טשרע ןָא ךיז ןביוה ויירב (1879 ןיפ ויירב ַא ןופ גוצסיוא ןַא ןענעבכער וצ טשינ) סמכילע
 ךלַאביװ ןוא .רָאי 22 זיולב ןצנַאגניא --- 1916 רָאי ןטימ ךיז ןקידנע ןוא 1884 רָאי ןופ
 "יא טימ ןוא סעצרּפ רַאפ רָאי קילדנעצ ייווצ ַא טימ ןָא ךיז ןביוה ווירב-עלעדנעמ יד זַא
 -ירפ טימ ןָאט וצ אליממ ייז ןבָאה ,ווירב סמטילע-םולש רַאפ רָאי קילדנעצ יירד רעב

 -לֵא ןוא ענעגייא טימ ןוא ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג"רוטלוק ןשידזי םעניא ןדָאירעּפ עקידרע
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 יד ןופ אפוג קרעוו יד יוװ זיא סע .רעירפַא ןרָאי רעקילדנעצ ןופ ןעגנוריסַאפ עניימעג
 ןדיישרעטנוא ,רוטַארעטיל רעשוידיי רענרעדָאמ רעד ןופ רעגייל-טנירג יד ,רעטיירש יירד
 .רעכיב ערעייז ןיא סױרַא ןעגנערב ייז סָאװ ,סנבעל ןוא ןעטנעמ ,ןטלעװ יד טימ ךיז

 ,תופוקת-םכילע:םולש-ץרּפ יד יוִי ,רעירפ רָאי 25-25 ַא טימ זיא הפוקת סעלעד:עמ

 .רעביירש-ווירב רעקיסיילפ רעסיורג ןייק ןעוועג טשינ ץרּפ ךיוא זיא ,טנַאמרעד יוו
 שטסרעווש יד ןופ ענייא זיא; ווירב ןביירש זַא ,ץרּפ טגָאז ,ַאנעלעה ,הלכ ןייז וצ ווירב ַא ןיא

 רעטיױו .א וצ ןבירשעג ץרפ טָאה רעטעּפש רָאי 20 טימ ןוא ,"טלעוו רעד ןיא ןכַאז
 ךיא ןעוו וַא ,רימ טביולגש :(ווירב ַא ןיא טקירדעגסיוא ךיז טָאה עלעדנעמ יוװ יונעג)
 ךיא ...ךעלנייועג יו ,ןביירש וצ רערעווש דניצַא זיא רימ ...ןגייווש ךיא זומ ,גייווש
 ךיוא טָאה ץרּפ *...;טשינ ריא טליפ .,סױרַא ןקלָאװ ןרעווש ַא ןופ יװ ,ךייא וצ דער
 "ווירב ןופ טנייפ ַא עבטב ןיב ךיאש :ןבירשעג (עלעדנעמ יוװ) לָאמַא ןעמכילע"-םולש וצ
 סָאװ ןוא; :טרעפטנערַאפ וליפא ןיקסוועשטניוו סירָאמ רַאפ לָאמַא ךיז טָאה רע ,?ןביירש
 רעכעלריפסיוא עז) *טייהקנַארק ַא ,ךעלריטַאנ סע 1 זיא ,ווירב וצ סַאה ןיימ טגנַאלַאבנָא
 ןוא ,395-292 זיז ,"רעביירש רוד ןייז ןוא ץרּפ ,ל .יא ךוב ןיימ ןיא ווירב-ץרּפ יד ןגעוו
 .(1944 ,קרָאי-וינ ,"?סעדער ןוא ווירב סעצרּפ, ךוצפ סָאד

 .רעטייוו ןעיצ ןעמ ןָאק רעביירש עסיורג יירד יד ןופ ווירב יד ןשיווצ ןכיילגרַאפ יד
 .ףיורעד טייצ יד טשינ זיא טציא רעבָא
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 ,סיומ עלעדנעמ ןופ ווירב טלמַאזעגפיוא זונוא ךרוד טציא ןױעװ לָאמ ןטשרע םוצ
 ןוא שיסור ןופ טצעזעגרעביא -- ליײט ַא ןוא שידיי ןיא םיא ךרוד ןבירשעג לייט ַא
 םוטעמוא ןרעוו סעטַאד יד ,רדס ןשיגָאלָאנָארכ ַא ןיא ןבעגעג ןענייז ווירב יד .שיאיייוטעה
 ןבירשעג ןעגייז וויוב יד ןעוו ,סעטַאד יד ןלעפ ווירב עקינייא ייב זיולב ,ןטעגעגנָא
 רעדנַא ןופ ןעגנוצעזרעביא ןיא טכַארבעג זדנוא ךרוד ןענייז ווירב לָאצ ַא .ןוָאװעג
 .שיאיירבעה ןוא שיסור ןופ ןעוועג טצעזעגרעביא זדנוא ךרוד ןענייז --- לייט ַא ,רעביירש
 ןייז ןוא ליטס-עלעדנעמ רעקיטרַאנגיא רעד יאדװַא טלעפ ווירב עטצעזעגרעביא יד ןיא
 ןוא רעצעזרעביא ערעדנַא יד ייב ןליו רעד ןעוועג זיא סע .טפַאשרעטסײמיךַאדּפש
 ןעמענ ךיוא וצרעד ףרַאד ןעמ .לַאניגירָא םוצ רעטנעענ-סָאװ ןטלַאה ךיז זדנוא ייב ךיוא
 1857 טניז ,ןביירש"יוירב ןייז ןופ ןרָאי עטשרע יד ןיא אפוג עלעדנעמ זַא ,טכַא ןיא
 ןיא --- יאדווַא ןוא עשיסור ענייז ןיא ייס הצילמ ןופ ןעוועג יירפ טשינ זיא ,רעטייװ ןוא
 ,ווירב עשיאזירבעה ענייז

 טימ ,עטצעזעגרעביא יד ייס ןוא עלעניגירָא יד ייס ,וירב יד טצעזעג ןבָאה רימ
 ַא ןעוו ,טַאהעג טשינ רימ ןבָאה חרירב רעדנַא ןייק .עיפַארגָאטרָא רעקיטציא רעזדנוא
 ןעמונעג ןענייז ווירב עשידיי יד ךיוא !עוװ ןוא ,עטצעזעגרעביא ןענייז ווירב לָאצ עסיורג
 ,םירוקמ עטקורדעג ענעדיישרַאפ .ןֹופ

 -בַא טָאטשנָא ,(ףוס םוצ "שט, ַא טימ) שטיוװָאמַארבַא טצונַאב םוטעמוא ןבָאה רימ
 טצעזעג םוטעמוא ךיוא ןבָאה רימ .רעטנוא טפָא ךיז טביירש עלעדנעמ יװ ,ץיװָאמַאר
 .ילעדנעמ טָאטשנָא ,עלעדנעמ

 ןוא עשיאיירבעה יד ןופ ןטסקעט יד ךיוא ןעגנערב טפרַאדַאב ןעמ טלָאװ יאדווַא
 יד טרעװשַאב קרַאטש טלָאװ סָאד רעבָא .ןבירשעג טָאה עלעדנעמ סָאװ ,ווירב עשיסור
 טצעזעגרעביא ןענייז ווירב יד טענַאװ ןופ ,םירוקמ יד ןזיװעגנָא ןבָאה רימ- .עבַאגסיױוא
 ,ןלַאניגירָא-וװירב יד וצ ןעמוקוצ ןענָאק טכייל טעװ רעשרָאפ-עלעדנעמ רעלעיצעּפס רעד
 ,ןעגנורעלקרעד יד טימ טצונַאב טּפָא ךיז ווירב-עלעדנעמ יד ןקורדרעביא םויב  ןבָאה רימ
 .וירב עטכעלטנפערַאפ יד וצ ןבעגעג ןבָאה רעלמַאז ןוא רעצעזרעביא ערעדנַא יד טָאװ
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 שיסור ,שיאיירבעה ןיא ,ןכַארּפש יירד ןיא ןבירשעג ןענייז סָאװ ,ווירב-עלעדנעמ יד

 "געמ זיא שיסור ןיא .רעטקַארַאנ ןייא ןופ טשינ ,ךיז טייטשרַאפ ,ןענייז ,שידיי ןיא ןוא |

 -נַאקק רעד ייב טפָא ךיו טלַאה רע ,ךעלּפענק עלַא ףיוא טלּפענקעגוצ יוװ ןעוועג עלעד-

 :רעירפ יד ןופ סרעדנוזַאב ,ווירב עשיאיירבעה ענייז ןיא ,ךַארּפש-(סיפָא) *עיראילעצ

 ןיא .ךעלרעטילפ-ךַארּפש ,עקידהצילמ ,עטלנילפַאב טימ ךיז רע טצונַאב ,ןרָאי עקיד

 טנכייצ ןוא ןייגליואוו טּפָא ךיז טזָאל רע ,יירפ ןוא קנַארפ ,ךעלריטַאנ ,עלעדנעמ זיא שידזי

 ,ליטס-עלעדנעמ ןכעלמיטנגייא ןייז טימ סיוא ךיז
 טָאה ,טינשּפָא-טייצ ןטמיטשַאב ַא ןיא ןעלעדנעמ ךרוד ןביושעג ,ווירב עירעס עדעי

 יד ףיוא ,הביבס רעד ףיוא טכיל טפרַאװ ןוא ףיֹוא טקעד ,רעטקַארַאכ ןרעדנוזַאב ריא

 טָאה עלעדנעמ עכלעוו ןיא ,ןעגנוגנידַאב עכעלטפַאשלעזעג"דוטלוק יד ףיוא ןוא ןשטנעמ

 רעד ןיא ןבעל ןשידיי םעניא ןעלקניװ ערעדנוזַאב ץנַאג ןענײז סע .ןענושעג ןאז ךיז
 ןביוהעגנָא --- ,תופוקת עגנַאל ךיז רַאפ ןבָאה רימ זַא ,ןעקנעדעג ףרַארװמ .טלעוו רעשידקי
 "רָאפ רָאי 60 יד ןיא ןענייז סע ,ןעגנורעדנע עפיט ַארַאפ סָאװ -- ,1917 זיב 1857 ןופ
 | | !ןטלעװ רעשי'זי ןוא רענײמעגלַא רעד ןיא ןעמוקעג

 "גנואיצרעד ןגעװ ווידב, ןטסואוַאב םעד טימ ווירב-עלעױנעמ יד ןָא ןביוח רימ
 שטיװָאמַארבַא .י .ש רענגוי רעד סָאװ ,("ךוניחח רבד לע בתכמא רע טסייה לַאניגירָא ןיא)
 רעד .םיא וצ ווירב ַא סמענעי ףיוא רעפטנע סלַא ,דמלמ ַא םענייא וצ ןביושעג טָאה
 םענַאב-טלעוו ןייז ןוא שטיוָאמַארבַא ןגנוי םענופ טלַאטשעג יד זדנוא טזייוו "ווירב;
 ,טלעוו רעשירַארעטיל רעד ןיא ןוא ןבעל ןיא ןטערטניײרַא ןייז ייב

 ןוא הלכ ןייז וצ ןבירשעג טָאה שטיוװָאמַארבַא .י .ש סָאװ ,ווירב יד ןעמוק ךָאנרעד
 ,בגא ,זיא ס .טַאהעג הנותח טָאה רע רעדייא --- ,ןיוועל ענילוואּפ-עיסעּפ -- ,רעטרעשַאב
 עטרעטסיײגַאב יד טימ ןתח םעד עלעדנעמ ןופ ווירב ידטָא ןכיילגרַאפ וצ טנַאסערעטניא

 ןיא ,םייהלעגניר אנעלעה הלכ ןייז ֹוצ :ייונתח ןבירשעג טָאה ץרּפ .ל .י סָאװ ,ווירבו .

 ןיא דיישרעטנוא ַארַאס ,1877 ןיא ,רעטעּפש רָאי 20 טימ יונעג ,שילוּפ ןיא ןוא שיסור
 -- טגָאמרַאפ ןבָאה ייז ןרעטקַארַאכ ערעדנַא ַארַאס !טעּפמיא םעד ןיא ,םענרַאפ ןיא ,ןָאט
 -אק ןיא סעלעדנעמ -- ןטלעװ ערעייז סיוא ןעעז סע שרענַא יו !ץרּפ ןוא עלעדנעמ
 ַא ףיוא ןעוועג רעגניי זיא ץרּפ ,ל .י ,תמא !ץשַאמאז ןיא סעצרּפ ןוא קסלָאדָאּפ ץענעמ
 רעכיירטסייג ןוא רעלערוטלוק רעמ ַא ןיא טבעלעג ןיוש טָאה ןוא ןעלעדנעמ ןופ רָאי 5
 !טלעוו
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 ,ש סָאװ ,ווירב ןופ ןלייט ןוא ווירב עכעלטע יד ןענייז טױעוװ ןשירָאטסיה סיורג ןיפ
 ידוהי ןיב הלכשה יציפמ/ הרבח יד) "הלכשח יציפמ,, וצ ןבירשעג טָאה שטיווָאמַארבַא ,י
 ןוא םיריבג ענעעזעגנָא ךרוד ,1862 רעבמעצעד ,גרוברעטעּפ ןיא טעדנירגעג ,"איסור
 ,שטיוװָאמַארבַא .י .ש טָאה ץנעטסיזקע ריא ןופ םישדח עטשרע יד ןיא ןיוש .(רעוט-ללכ
 םירפס עקינייא ןקורדוצּפָא ןזיוװַאב ןיוש טָאה רעכלעוו ,וועשטידרעב ןופ ליכשמ 'ועגנוי ַא
 יד וצ טמוק רע ןוא ,הרבח רעד טימ ןעגנודניברַאפ עונע טּפינקעגנָא ,שיאיירבעה ןיא
 לָאמ עלַא טשינ ןוא ,ןגַאלשרָאפ ענעדיישרַאפ טימ ,העד-ילעב ןוא האמ-ילעב יד ,םיויכג

 -רוטלוק רעד ןיא לטיּפַאק רעקיטכיוו ַא זיא סע ...טקידירּפַאב ןוא .טריזילַאער ייז ןרעדי
 -.סנבעל רעד וצ םיטרּפ עקיטכיוו ָאד ןבָאה רימ ןוא ,דנַאלסוח ןיא ןדיי ןופ עטכישעג
 ךיוא ָאד ןענָאק רימ .סקואוו ןוא גנַאג ןלעניגירָא ןייז וצ ןוא ןעלעדנעמ ןופ עטכישעג
 רעד וצ םזיליכשמ ןשיאיירבעה םענופ ןעלעדנעמ ןסיוטשעג ןבָאה סָאװ ,תוביפ יד ןעעז
 ,ועשטידרעב ןיא רָאנ טשינ עסקַאטיילשב יד ןגעק טנוב ןייז וצ ןוא רוטַארעטיל רעשידיי

 | ,ןבעל ןשידיי םעניא ללכב רָאנ
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 טימ ןשטיװָאמַארבַא .י .שו ןופ ןעגנולדנַאהרַאפ יד טנַאסערעטניא רעבירעד ןענייז'ס

 ןענייז הרבח רעד ןופ רעדילגטימ- טעטימָאק יד ןשיווצ טגה .הרבח רעד ןופ 'ועריפ יד
 רַאפ וליפא ,הרבח רעד ןופ *טעשזדויב, רעד רעבָא זיא ,ןדיי עכייר רעייז עקינייא ןעוועג
 11,202 -- 1865 ןיא ;לבור 4,515 --- 1864 ןיא :רעניילק ץנַאג ַא ןעוועג ,ןטייצ ענעי
 ןופ ,לבור 8259 -- 1868 ןיא ;'ר 9,301 -- 1867 ןיא ;'ר 12,239 -- 1866 ןיא ;'ר
 -ינוא יד ןופ ןטנעדוטס וצ עציטש ןלייט טפרַאדַאב ןעמ טָאה סעמוס עניילק ידיטָא
 ,רענַאזַאק ,רעװעשרַאװ ,רעוועיק ,רעוואקראכ ,רעװקסָאמ ,רעגרובױעטעפ) ןטעטיסרעוו
 סעציטש ,סעידנעּפיטס -- םעד ץוח ןוא ,ןלוש ,ןטוטיטסניא .סעימעדַאקַא ןופ ,(רעטַאּפרעז
 עציטש רעדעי רַאפ ןעמעננָא טנָאקעג ךיז טָאה'ס סָאוו .וו .זַא .א רעכיב ףיוא םירבהמ וצ

 ! רָאלק זיא --
 -קַארַאכ םעד ףיוא רעכעלריפסיוא ןלעטשּפָא ךיז ןטייקכעלגעמ ןייק קידנכָאה טשינ

 עגסױרַא ,ןלָאקָאטָארּפ עכעלריפסיוא ןכָאה רימ) הרבח רעד ןופ ןטייקיטעט יד ןֹופ רעט !
 ןיא ,ןלייט 2 ןיא ,1887-1818 .לַאטנעזָאר ןָאעל הרבח רעד ןופ רַאטערקעס ןכרוד ןבעג |

 יד ןכַאמ וצ רָאלק ידכ ,ןגוצסיוא רָאּפ ַא זיולב ןעגנערב  רימ ןלעוװ ,(1890 ןיא ןוא 1883
 -עלעדנעמ יד טמעריפעגסיוא ךיז טָאה'ס עכלעוו ןיא ,ןעגנוגנידַאב ןוא ןשינעטלעהרַאפ
 .ןרָאי רעק-60 יד ןיא טלַאטשעג

 :טפירשנייא ןימ ַאזַא רימ ןבָאה ,1864 לירּפַא ןטס-22 םענופ לָאקָאטָארּפ םעניאי
 .רד ,רעכאבאווש .רד ברה ,סעדָא ןיא רעדילגטימ-טעטימָאק יד ןופ ווירב םעד ףיוא; -
 "נעסקא 'ה ייב ןפיוק וצ רָאפ-ןגייל סָאװ ,רעקסניּפ .רֹד ןוא שטיווָאניבַאר ףסוי ,ןהאזמעוועל
 טיול זַא ,טעטימָאק רעד טניפעג ,| תרבודמה תידוחי תפשב) שידזי ןיא קרעו ענייז .דלעפ
 ןקורד וצ טעטימָאק םוצ שינעביולרעד יד ןרָאװעג ןבעגעג זיא ןטוטַאטס יד ןופ 1 טקנופ
 תרבודמה תידוהי ןושלב}| שידיי ןיא טשינ ןוא שיטור ןיא ןוא שיאיירבעוו ןיא רָאנ םירפס
 -סיױרַא טשינ טכער ןייק טָאה רע זַא ,טעטימָאק רעד טלַאה רַאפרעד ןוא ; | ןָאגרַאשז --
 טשינ רעבירעד ןָאק רע ןוא ןטוטַאטס יד טיול ןטייקיטעט ענייז ןופ ןעמַאר יד ןופ ןייגוצ

 | 66 ,ןושאר קלח --- לַאטנעזָאר .ל) *רעדילגטימ |רעסעדָא ענייז ןופ גַאלשרָאפ םעד ןעמועננָא -

 טרעװ סע ואוו ,(1864 ,רעבמעווָאנ ןט21) לָאקָאטָארּפ םענופ גוצסיוא ןַא טָא ןוא
 שטיוװָאמַארבַא 'ה םעד ןגיילוצרָאפ ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא ךיוא ױזַא ןוא..., :טגָאזעג
 ןופ דנַאלסור ןופ עטכישעג יד שיאיירבעה ףיוא ןצעזרעביא לָאז רע ,וועשטידרעב ןופ
 רעשיסור רעטסואווַאב ,1920-1822 ,יקסיאוואליא שטיוװָאנאוויא ירטימ ד| יקסיאווָאליא
 סָאװ ,ןגיוב ןטקורדעג ןדעי רַאפ לבור 10 ןופ זיירּפ םוצ | ועקירָאטסיה רערענָאיצקַאער
 ,(13 יז) *טעברַא ןייז רַאפ טעטימָאק םענופ ןעמוקַאב טעוװ רל

 רעגרוברעטעּפ םענופ ייס ,"הלכשה יציפמ. רעד ןופ .ןלָאקָאטָארּפ יד קידנענעייל
 ,1865 ןיא ןרָאװעג טנפעעג זיא טָאו ,גנולײטּפָא רעסעדָא רעד ןופ ייס ןוא טעטימָאק
 ןגעוו ןוא טעטימָאק םוצ ןרָאװעג טקישעג ןענייז סָאװ ,ווירב יד ןופ ןגוצסיוא עלַא יד ןוא
 -ַאב ןעמ ןָאק ,שידיי ןגעק ףרַאש קימיטשנייא ןענייז . סָאוו ןעגנוטערטסױרַא ע לא יז
 -לעוװו ,שטיוװָאמַארבַא .י .ש ןגנוי םעד ןופ ןעוועג זיא סע טירש רעטגַאװעג ַארַאס ןפיירג
 שידיי ןביירש וצ ןבייהנָא ,ליכשמ םעד ,רעווש ןייז ייב "טסעק; ףיוא ןעוועג ןאד ז ןיא רעצ
 גנוביירשַאב-סנבעל ַא רעדָא עלעשטנעמ עניילק סָאד, שידיי ןיא גנולייצרעד עטשיע ןייז)
 -רעטנוא ןייז ןָא ,1864 ,"רשבמ לוק? ןיא ןעוועג טקורדעג זיא ,"ףיקת םהרבא קחצי ןֹופ
 ,"םירפס רכומ עלעדנעמ/ ןעמָאנ םעד ןיוש רימ ןבָאה ריפניירַא םעד ןיא ,םינָאנָא ,טפירש
 יעּפש רָאי 5 טימ םירפס רכומ עלעדנעמ טמוק םינאהייסּפ סעשטיווָאמארבא .י .ש סלַאי

 ,(?רעמורק רעד עקשיפ/ טַאלכ-רעש ןפיוא ,1869 ןיא ,רעט -
 םעד ,שטיװָאמַארבַא .י .ש ייב ךָארברעביא-רעפרַאש ַאזַא ןעמוקעג זיא סע םורַא יו
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 טָאה ,רעטלע ןגנוי רָאג ןייז ףיוא טקוקעג טשינ סָאװ ,רעביירש ןשיאיירבעה םעד .ליכשמ

 "בעה ןוא רעשיליכשמ רעקידטסלָאמעד רעד ןיא טרָא וקידובכב ַא ןעמונרַאפ ןיוש וע
 םעד ןגעװ -- ,גנולדנַאװרעביא ַאזַא וצ רע טמוק יוװ -- ,טלעוו רעשירעמיירש-שיאייר
 עכעלטנייפ-סיואכרוד יד זַא ,סיוא טזיױו .אפוג שטיוָאמַארמַא .י .ש לסיבַא טלייצרעד
 רענעי ןופ רעוט עשיטַארקָאטולּפ עקידנריפ יד דצמ ךַארּפש רעשידיי רעד וצ גנולעטש

 -עגּפָא ףרַאש ױזַא ךיז טָאה שטיוָאמַארבַא סָאװ ,ןֿפלָאהעגטימ לסיב ןייש ַא ןבָאה ,טייצ

 .ייז ןופ טרעק
 -קֶא ,ןבעגעגסױרַא טָאה "הלכשה יציפמ, סָאװ ,גנורעלקרעד רעכעלטנפע ןַא ןיא

 -ָאזסױרַא ןעגנורידוטש ,םיחוכיוו ,ןעגנולדנַאהַאב ליפ ףיוא טציטשעג ,1866 ,רענָאט
 ןענייז סָאװ ,(! טײטַאב ןשירָאטסיה-רוטלוק ןסיורג ַא ןופ זיא גנורעלקרעד יד) ןעגנוג
 ןרעדנַא ןשיוװצ ,רימ ןבָאה ,ןרָאװעג טעברַאַאב ןוא טלמַאזעג רָאי ייוצ ַא ןופ ךשמ ןיא
 רעד טימ, ןָאט וצ טָאה סָאװ ,טקנוּפ ַא זיא סע .גנולעטשטסעפ עקידריווקרעמ ןימו ַאזַא
 סע ."תועידי עכעלצונ ןעמוקַאב רעדניק עשידיי יד ןפרַאדַאב ריא ךרוד סָאװ ,דַארּטש
 ,ךַארּפש-דנַאל יד ןייז ףרַאדַאב סע זַא ,ןעוועג םיכסמ טָאה בור סָאד, זַא ,טגָאועג טרעוו
 קיטכיוו סיואכרוד זיא ןטרָאד ךיוא רעבָא ...ןטנגעג עשיטלַאב יד ןיא רעסיוא ,שיסור
 ףרַאדַאב ךַארּפש עשטייד יד זַא ,טגיילעגרָאפ ןבָאה סָאװ ,עקינייא יד .שיסור ןריפוצנייא
 טרעה) ןוויטָאמ ָא-יד ףיוא טקנוּפדנַאטש רעייז טעדנירגַאב ןבָאה ,ךַארּפש ןרעל יד ןייז
 ערעודנוא ידכ ,ןביילב |ןדיי| זדנוא ייב ףרַאדַאב ךַארּפש עשטייד ידא :(:טניוטש ןוא
 גנורעלקפיוא רעשטייד רעד ןופ ץַאלַאּפ ןיא ןטערטנײרַא ןענָאק ריא ךרוד ןלָאז רעדירב

 ןזעיווצ ןופ ןטָארוצסיױא {הלוגס} לטימ ַא ןייז סע לָאז ךיוא ןוא ,ןשינעטנעק עיויא ןופ ןוא
 ,(96795 ז"ז) *. ..{ןָאגרַאשז -- 'תרבודמה ןושל, טסקעט ןיא} ךַארּפש עשידיי יד זדנוא
 ןיי) םענייא ןופ זיולב גנוניימ ַא ןעוועג זיא'ס זַא ,ןבעגעגוצ ייברעד רעבָא טרעו סע
 "וצרעביא ןעגנואווצעג ןעמ זיא ליױורעדפ זַא (1 תוא ןייא טימ ןבעגעגנָא זיא ןעמָאנ
 עכעלצונ עקינייא ריא ףיוא ןצעזרעביא לָאז'מ ,ןָאגרַאשז --- תרבודמה ןושל, יד ןָאל

 ןייז ןקירדסיוא ריא ךרוד ןָאק דיי רעד סָאװ ,עקיצנייא יד זיא ךַארּפש יד-סָא ל?ייוו ,קרעוו
 ,(96 'ז) ..."ןעקנַאדעג ענייז ןקעלּפטנַא ןוא רעגַאב

 ןיא -- ,"ונתולכל ונילֲע םידמוע רודו רוד לכבש :ןבירשעג טרָאד טייטש יו
 !ןעגנערבמוא ךַארּפש עשידיי רעזדנוא ןוא זדנוא ןליוו סָאװ ,עכלעזַא ךיז ןזיײװַאב רוד ןדעי

 -בעה ןופ ןייגרעבירַא סעשטיוָאמַארבַא ןופ טײטַאב ןתמא םעד ןפיירגַאב וצ ידכ ,ָאי
 "עטשנייא ןוא ןעגנוניימ עקידנשרעה יד טכַא ןיא ןעמענ ןעמ ףרַאד ,שידיי וצ שיאייר
 -ַאב ןעוועג ,טבעלעג טָאה שטיװָאמַארבַא ואוו ,הביבס רעד ןיא טייצ רענעי ןוֿפ ןעגנול
 טגָאמרַאפ טָאה רע הרובג ןוא זוכ ןכעלרעניא ַארַאס ןוא ,ןקריוו ןעמונעג ןוא טקריול
 ןעלעדנעמ ןופ ווירב יד ןיא רימ ןעעז סָאד !ןביירשַאב וצ ץלַא סָאד

 ינ

 -1826) קָאטשניב ,ל טניירפ ןעמיטניא ןוא ןטנעָאנ ןייז וצ ווירב סעלעדנעמ ךייש סָאװ
 .ש ןֹופ לקיטרַא םעד קנַאדַא רענעייל ןשידיי םעד טנַאקַאב זייוולייט ייז ןענייז (4
 .טפירשטייצ; ךובלמַאז ןיא טכעלטנפערַאפ טָאה רע סָאװ ,ווירב לָאצ ַא ןוא גרובזניג

 טלמַאזעגפיוא טָאה גרובזניג .ש סָאװ ,קָאטשניב .ל וצ ווירב-עלעדנעמ עקירעביא יד
 "טנפע ָאד ףרַאד'מ .טכעלטנפערַאֿפ טשינ רעהַא זיב ,רעדייל ,ןענייז ,טצעזעגרעביא ןו
 ןשיגָאלָאעט ןשידיי םעד ןופ רַאקעטָאילביב םעד ,דניקבידר קחצי ןגעק ןריטסעטָארּפ ךעל
 .ש ןופ השורי עשירַארעטיל יד ךיז טניפעג תושר ןייז ןיא סָאװ ,קרָאייוינ ןיא רַאנימעס
 רעזדנוא ףיוא טקוקעג טשינ ,טנָאזעגּפָא שירָאגעטַאק ךיז טָאה רעכלעוו ,ה"ע ,גרובזניג
 ןפיוא ןרעו טלדַאטעג ףרַאד גנולדנַאה ןימ ַאזַא .וויוב יד ןריּפָאק וצ ןבעג זדנוא ,השקב



 4| ןוירב עגַײז טא ט'ומ עלעדנעמ

 ןטלַאהַאברַאפ וצ טכער עשילַארָאמ ןוא עשידירוי סָאד דניקביר .י טָאה .ןפוא ןטספרַאש
 ? טייקכעלטנפע רעד ןופ ווירב עלעדנעמ יד

 ,קָאטשעיב ,.ל וצ ווירב-עלעדנעמ יד ךיז ןקידנערַאפ סע ןעוו טייצ רעד ןיא ,בגא
 עלעדנעמ .ןעמכילע-םולש וצ ןעלעדנעמ ןופ ווירב עשזיריי עקיטכערּפ יד ןָא ךיז ןביו

 רימ .רעוויסלוּפמיא ןוא רעקידלּפַאצ ַא ,רערעדנַא רָאג ַא ווירב ָא"יד ןיא סױרַא טמוק
 .שטיוװַאמַארבַא .י .ש ןרעטלע ןפיוא ןעמכילע-םולש ןופ העּפשה עטשטנעבעג יד ָאד ןעעז
 ףיוא העּפשה סעלעדנעמ ןגעוו ןדער וצ ןוא ןטכַארט וצ טניואוועג לָאמעלַא ךָאד ןענייז רימ

 ,ןעממילע-םולש
 ןעוועג עלעדנעמ ןיוש זיא ,1888 ןיא ,שיוטסיוא-ווירב רעייז ןופ בייהנָא םייב םגה

 ןופ ךשמב ןיוש טָאה סָאװ ,רעביירש רעשידיי-שיאיידבעה רעטנעקרענָא ןַא ,"עזייז, רעד
 ןוא ,טרָא ןקיטכיוװ ַא רוטַארעטיל רעשידיי-שיאיירבעה רעד ןיא ןעמונרַאפ רָאי 20 רעביא
 ןגעק ןוא ןָא רשפא ,עלעדנעמ רעבָא טרעוו ,"לקינייא, גנוי ַא ןעוועג זיא םכילע-םולש
 רָאג .טעּפמיא ןוויסליּפמיא סע"ש ןופ ןסירעגטימ ןוא טגערעגנָא קרַאטש ,ןליוו ןוא ןסיוו ןייז
 -ירפ עלַא ענייז יו שּרעדנַא ,ןעמכילע-םולש וצ ווירב-עלעדנעמ יד סיוא ןעעז שרעדנַא
 -גנעמ עשידיי יד ןכיײלגרַאפ וצ טנַאסערעטניא רעייז ,בגא ,ךיוא זיא'ס ,ווירב עקידרע
 טָאה ץרּפ שובייל קחצי סָאװ ,ווירב עשיאיירבעה יד טימ ןעמכילע-םולש וצ ווירב-עלעז

 ןוא עלעדנעמ .םכילע:םולשי ןגנוי םוצ ןבירשעג ,1889-1888 ןיא ,טייצ רענלעז רעד ןיא
 ןעו ,תחא-שפנ ַא ןרָאװעג ,ןטָאזעגוצ ןרעדנַא םוצ רענייא ןרָאװעג ןענייז םכילע-םולש
 עגנַאל ףיוא ,דמערפ ,דעלטלַאק ןטייווצ םוצ רענייא ןבילברַאפ ןענייז םכילע-םולש ןוא ץרּפ
 ,ףיורעד טרָא סָאד זיא ָאד טשינ ןוא ,ןדער ליפ ךיז טזָאל םעד ןגעוו .ןטייצ

 ןופ טצעזעגרעביא) ווירב ערעגנעל ייווצ יד ןענייז רעטקַארַאכ ןרעדנַא רָאג ַא ןופ
 -נָא ןַא ,וואנָאסזעב .א .ּפ ןטנרעלעג ןשיסור םֹוצ ןבירשעג טָאה עלעדנעמ סָאװ ,(שיסור
 רעד ןופ דילגטימ ַא ןוא טעטיסרעווינוא רעגרוברעטעפ םענופ רָאסעפָארּפ רענעעזעג
 טל ,שטנעמ רעלַאקידַאר ַא ,תועמשמ .עגַארפ"ןדי רעד רעביא עיסימָאק-טגנוריגער
 ,רעטרעוו עטסיידד ,עפרַאש יד ןענָאטַאב וצ יאדכ זיא סע .ןשינעטלעהרַאפ עקידטלָאמעד

 ןוירב ענייז ןיא טצונַאב ,הרות-דומלת ַא ןופ רעעזפיוא ןַא ,רעביירש רעשידיי ַא סָאװ
 ,דנַאלסור ןשירַאצ ןופ טָאטש-טּפױה רעד ןיא ןַאמ-הכולמ ןכיוה ַא וצ

 .י ,ןָאנבױד .ש וצ ,ןגעלָאק ,טניירפ ענייז וצ ןעלעדנעמ ןופ ווירב ןעמוק ,רעטייוו
 וצ ווירב עשידיי לקעּפ ַא ןוא קילַאיב .ג .ח ,רענזיולק .י .רד ,ימע-ןב ,מ ,יקצינבאר .ח
 וו .זַא .א ,קרעבערש .ש רעגעלרַאפ ןייז

 סורג ַא זדנוא טיג רערערַאפ ,טניירפ ענייז וצ ווירב עקידרעטייװ יד ןופ רעדעי
 ןוא הרות'דומלת רעד ןיא טעברַא ןייז ןופ ,רעגייטשיסנבעל ןייז ןופ ,ןעלעדנעמ ןופ
 ענייז ןקורד םוצ תוכייש ַא ןבָאה סָאװ ,ןגַארפ ענעדיישרַאפ ןגעוו ןוא ,שיט-ביירש םייב
 .ענעפַאשעג"יינ יד ןוא עקידרעירפ יד --- ,קרעוו

 ןעלעדנעמ ךרוד ןבירשעג ןענייז ,1907 ןוא 1906 ,1905 ףוס ןופ וויוב עירעס ַא
 -גָאּפ ןכָאנ סעדָא ןופ ןרָאפעגקעװַא ןענייז עילימַאפ ןייז ןוא רע ןיהואוו ,ץייווש רעד ןופ
 קירוצ םיא טיצ סע ןוא דמערפ רעד ןיא ןבעל וצ רערעװשיץלַא םיא טרעוו ףוסל .םָאר
 טקורד סָאוװ ,גַאלרַאפ ןשידיי רענַאקירעמַא ןטימ עטכישעג יד ןָא ךיז טביוה ָאד .סעדָא ןייק
 רוטלוק רעזדנוא ןיא לטעלב קירעיודט ַא -- ,ןליוו ןוא ןסיוו ןייז ןָא קרעװ סעלעדנעמ
 המלש רעגעלרַאפ ןייז וצ ןעלעדנעמ ןופ ווירב יד ךיוא ןענייז ןימ םעד ןופ .עטכישעג
 . . .קרעבערש

 -רַא עשידיי יד ןופ רַאפנעמַאװצ םוצ ווירב ןשילעדנעמ טכע ןקיױרעפָאװ םעד טימ
 -ןוירב ןקידריווקרעמ םעד טימ ןוא ,(1917 ,טסוגיוא ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ) וועיק ןיא ןטסיט
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 יַאב-טלעוו ןוא ןטיײרּפַאב ךיז ןסיורג םענופ רעגריב ןוא ןיזיי עביל עניימ וצ , גנוסירגַאב)

 -סייוװ יד ןופ ןרָאװעג טיײרפַאב זיא סעדָא ןעוו ,1917 רעמוז ןבירשעג ,"דנַאלסור ןדנעיירפ

 עג ךיוא ס?ומ עלעדנעמ טָאװ 1917 ןיא .ווירב-עלעדנעמ יד ךיז ןקידנערַאט ,רעיײדרַאוװג
 רעבָא ."ֵדֹנוְב; ןופ גנורעייפ-לבוי רעקירָאיז-20 רעד וצ גנוסירגַאב-ווירב עמערַאזװ ַא טקיש
 טשינ גגוסירגַאב עקיזָאדיד ,רעדייל ,רימ ןבָאה ,ןעגנואימַאב ערעזדנוא ףיוא טקוקעג טשינ

 ,ןגירק טנָאקעג

 ןעמ ןעוו ,ןגָאז וצ לָאמ עלַא סיֹוא טמוק'ס סָאװ ,סָאד ןרזחרעביא ָאד ףױַאד ןעמ

 .רעלטסניק ןיא רעביירש עטסואװַאב ןופ וירב טכעלטנפערַאפ ןעמ ןוא ףיוא טלמאז

 טרעוו ןלעיצעּפס ןייק ייז ןבָאה ,ךיז רַאפ ןײלַא סָאװ ,ווירב ענלעצנייא ָאד ןענייז יאדווַא

 ןיא גניר ַא יו זיא .ןייז טשינ לָאז רע קיטכיוומוא לָאמטּפָא יוװ ,ווירב רעדעי רעבָא .טשינ
 רעביא ןגיוצעג :ךיז טָאה סָאװ ,ןבעל טנַאסערעטניא ַא ןופ טייק רעגנַאל ַא ןיא ,טייק ַא
 -ַאּפ יד ןופ ךליהּפָא ןַא ,סורג ַא זיא ווירב רעדעי ןוא ,רָאי קיצכעז ןופ ףיול ןיא ,טעטש

 ןדנוברַאפ ןענייז סָאװ ,ןשינעעשעג עניילק ןוא עסיורג יד ןופ ,ןשינעלגנַארעג ,ןעגנוריס'
 ןוא םויק ןייװ רַאפ ןטיירטש עקיטפעה ענייז טימ ןוא ןבעל רעוש ןייז טימ ,ןעלשדנעמ טימ-|

 ,טייקכעלנעזרעּפ ןייז ןופ גנומערופסיוא ןוא גנוקיטלַאטשעגסיױא רעד ןוֿפ ןסורג ךיוא
 גנוצנַאגרעד ַא ,בָאגוצ ַא  ןענייז ,ךוב ןיא טלמַאזעגפיוא ןענייז סָאװ - ,ווירב עלַא ייד =!

 -רַאפ יד ןופ רענעכײצנָא-געוװ ַא ,לסילש ַא ךיוא ןענייז ייז ,טלַאטשעג-עלעדנעמ רעד וצ

 טָאה עלעדנעמ-שטיויַאמַארבַא סָאװ ,ןעגנולדנַאװרעביא עקיטסייג ןוא עלעירעטַאמ ענעדייש

 ןענָאק רימ ןכלעוי ךרוד ,עלעטלעפש ַא זדנוא רַאפ לָאמטפָא ןענעפע ייז ,טכַאמעגכרודַא

 טָאה רע יו ,רעגייטש ןוא ןפוא םעד ןעז ןוא ןבעל ןכעלנעזרעּפ סעלעדנעמ ןיא ןקוקניײרדַא
 יז ףיױא טריגַאער טָאה רע יו ןוא ןשטנעמ ןוא טלעװ ןעמונעגפיוא

 "שטיוװָאמַארבַא .י .ש זדנוא טרעוװ ,רָאי קיצכעז יד ןיא ןבירשעג ,ווירב עלַא יד ךרוד = |



 םירפט רכומ עלעדנעמ ןופ ווידנ

 | 1857 ,קסלאדָאּפ-ץנעמאק |

 | רערעל ןשידיי ַא וצְו
 | שיאיירבעה ןופ}

 גנואיצרעד ןגעװ ווירב ַא

 םעד טכיירגרעד עכלעוו ,עגַארפ עקיזָאד יד ןעלדנַאהַאב ךימ ךיא זָאל ןרעג טשינ
 עכעלרעדנואוו עריא ןוא המשנ סנשטנעמ םעד ןופ ןעגנושרָאפ עשיגָאלָאכיסּפ ןופ ץיּפש
 -סנרע ךָאנ ,ןזייו עכלעוו ,ןטפַאשנסיו ערעפיט ערעדנַא ךיוא טרירַאב ןוא ןטפַאשנגייא
 -רעד רעכלעוו ,רערעל רעד ןביילקסיוא ףרַאד סע ןדָאטעמ ַא רַאפ סָאװ ,גנופיטרַאפ רעט
 -רערעל יד ןעמענ ךיז ןוא ןעמוק ןענָאק לָאז רָאנ ליו סע רעוו טשינ ,רעדניק טיצ

 ךיז ןענעקַאב ןכעלטנירג ַא ךָאנ ןוא ךיז רעביא ןטעברַא ליפ ךָאנ טשרע -- רָאנ ,ןיורק
 ךס ַא ןַארַאפ ןענייז ןטפַאשנסיוו עקיטיינ עכלעזַא .דניק ןופ ןטפַאשנגייא-המשנ יד טימ
 הכאלמ לעב ַא רַאפ יו טקנוּפ ,ןענרעל וצ ןוא ןעיצרעד וצ ךעלגעממוא זיא ייז ןָא ןוא
 ,נייצעג ןקירעהעג םעד ןָא טעברַא ןייק ןכַאמ וצ ךעלגעמ טינ זיא

 ןפיטרַאפ ןוא ןרעלקנײרַא טינ טעמּכ רָאט ,ןסיוו קינייו טימ ,ךיא יווװ שטנעמ  ַאזַא
 ןגעוו ןטכַארט וצ ןגיױאווַאב ךימ טָאה ךיז ןגָאלקַאב ןייד רעבָא ,םינינע עכלעזַא ןיא ךיז
 ךיז טסרעזייב ןוא רעייז ךיז טסגָאלקַאב וד זַא ,רעניימ רעדורב ,טרעהעג בָאה ךיא .םעד
 ןופ .םישעמ עטכעלש ענעדיישרַאפ ןיא ייז טסקידלושַאב ןוא םידימלת ענייד ףיוא רדסכ
 ייז טספָארטשַאב וד זַא ,טסואווועד יז ךיא בָאה טָאטש ןייד ןופ ןשטנעמ ןופ ןוא ריד
 -רַאפ ןוא סעכ סיורג ןופ ייוו ריד טוט ץרַאה סָאד זַא ,ייװ ףיוא טסיירשי וד זַא ןוא טפָא
 ךיא םגה ,גנורעלקפיוא רעקיזָאד ןיימ טימ טנייה ריד ךיא רעפטנע רעבירעד .גנורעטיב
 ןףינע םעד ןיא טנװַאהַאב גונעג טינ ךיוא ןיב ןיילַא

 ,םישעמ עדליוו יד ןיא קידלוש טזיב וד רָאנ ןוא וד זַא ,ןזייוופיוא רָאנ ריד ליוו ךיא
 טייקטריפעגרעביא רעייז ןיא קידלוש טזיב וד .רעדניק יד טסקידלושַאב וד עכלעוו ןיא
 ןענייז סָאװ ,תועידי עלַא טשינ טסציזַאב ןוא טשינ טסיײיטשרַאפ וד לייוו ,ןּרעלעפ ןוא
 ןוא תודוס עריא ןיא ןעגנירדניירַא טינ טסנָאק וד .טעברַא רעקיטכיוו ַאזַא ןיא קיטיונ
 וצ ידכ ןוא קיטיונ ייז רַאפ זיא סע יוװ ױזַא רעדניק יד ןעיצרעד ןענָאק וצ ידכ םירקיע
 ,טניימ רעכלעוו ,רערעל ַא טָאה טיײדַאב ַא רַאפ סָאװ ,טפנונרַאפ טימ ייז טימ ךיז ןיײגַאב

 ןבעגנײרַא ןוא רעדניק יד ןכַאמ גולק ןענָאק רע טעװ ןרָאצמירג ןוא סעכ טימ זיולב זַא
 טייקדליוו ןופ טרָא ןפיוא דנַאטשרַאפ ןוא ןסיוו ןופ טסייג ַא ,טסייג ןרעכעה ַא יז ןיֹא
 רעדנַא ןַא וצ רעסעב ךיז םענ זיא ,רערעל ןימ ַאזַא ךיוא טזיב וד ביוא ? ןעיירעפיטש ןוא
 ,ןלענק וצ ףיוא רעה ןוא הכאלמ

 רערעל ַא סָאװ ,ךַאז עטכעלש עדעי :טגָאזעג לָאמַא טָאה רעטנרעלעג רעשטייד ַא
 רע .ןילַא ךיז ייב ןכוז קרַאטש םדוק יז רע לָאז ,רעליש ענייז ייב ןענופעגסיוא טָאה
 טָאה רֶע .אפוג רערעל ןיא עקַאט טקעטש רעלעפ רעקיזָאד רעד זַא ,ןגָאז וצ טינ טניימ
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 -רעדניק ןיא שינעדנעטשרַאפ עּפַאנק ןייז תמחמ ,רערעל ןופ טמַאטש סע ןַא ,טניימעג
 ,עינָאלָאכיסּפ

 ,קנַאדעג סנטנרעלעג םעד ןופ ןיז ןתמא םעד ןרעלקרעד ןצרוק ןיא ריד ליוװ ךיא
 -סקָאוורעד ַא יוװ ןָאט-סטכעלש רעזָא-סטוג ןקיניזטסואווַאב ןייק ןופ טינ טסייוו יזניק סָאד
 ,ןסיוו טציזַאב סָאװ ,שטנעמ רעפייר ַא רָאנ טנָאמַרַאפ טייקיניזטסואווַאב .שטנעמ רענעס
 סע ןוא לּפענ ןשירעדניק ןיא טקעטשרַאפ ךָאנ זיא המכח ןייז סָאװ ,דניק ַא טינ רעבָא
 -טסניק ןקיאייפ ןוא ןגולק ַא ףיוא ,ןטלַאהַאב דמַאז ןיא זיא סָאװ ,ןײטשריּפַאס ַא יוװ ,טרַאװ
 םישעמ יד ןרעוו רעבירעד .טייקנייש עכעלרעה ןייז ןעמֹוקַאבסױרַא לָאז רעכלעוו ,רעל
 יו זיולב טנעקרענָא עסואימ יד רעדָא ענייש יד ,עטכעלש יד יװ עטוג יד ,דניק ַא ןופ
 דניק סָאד זַא ,ןגָאז וצ טימרעד ןיימ ךיא .ןעגנולדנַאה עוויטקניטסניא רעדָא עקילעפוצ
 סָאװ ,ךַאז יד .ליפעג ןופ ןסױטשעג רָאנ ,טײקטנכערַאב רעדָא הנווכ םוש ןָא ייז טוט
 טלַאה --- ,טרעקרַאפ ביוא ןוא ,ןָאט וצ סע טלייא ,דיירפ ןוא ןגינעג'רַאפ םיא טפַאשרַאפ
 טקנוּפ ,םישעמ ערעייז טיול רעדניק ןגעוו ןלייטרוא טינ רימ ןענָאק רעבירעד .ּפָא ךיז סע
 יד ןטעברַאַאב וצ טעװערָאה ןוא זָארג טסע סָאװ ,סקָא ןַא ףיוא ןגָאז טינ ןלעוו רימ יו
 -ָשי .עשר ַא זיא יז ןַא ,היח-רבדמ רעדליוו ַא ףיֹוא ןוא ,םורפ ןוא טוג זיא רע זַא ,דרע
 ןענרעל וצ ,הדובע רעקיליה רעד ֹוצ ךיז טמענ רע ןעוו ,רעבירעד ףרַאד רערעל רעד
 ןעניזניא ,תודימ עטוג ןוא המכח ייז ןיא ןצנַאלפרַאפ וצ ןוא רעדניק עגנוי ןעיצרעד ןוא
 ,"םייח-ילעבק טימ רָאנ ,ןשטנעמ עקיטפנונרַאפ ןייק טימ ןָאט וצ טינ טָאה רע זַא ,ןבָאה
 ןוא עסיורג ךָאנ טשרע דנַאטשרַאפ ןשישטנעמ םעד ןעמשנוצפיוא לגוסמ ןענייז סָאװ
 עקיטסייג ערעייז ןופ קיגנעהטָא -- ןוא ,רעיצרעד ערעייז דצמ ןעגנוגנערטשנָא עקרַאטש
 ךעלנע ןצנַאגניא תוכיא ןוא תומכ ןייז ןיא זיא ןטָאש רעד יוװ טקנוּפ ןוא ,ןטייקכעלגעמ
 -ַאכ ענייז ןוא דניק ןופ תודמ עלַא ךיוא ןענייז ױזַא ,ּפָא טנטָאש רע סָאװ ,ךַאז רעד וצ
 -ַאב סע בוא .רערעל ןופ ןצכעריפ ןוא תודימ יד ןופ קיגנעהּפָא ןטפַאשנגייא-רעטקַאר
 רעכעלרע ןוא רעטוג רעד ףרַאד ,הדימ עטכעלש זיא-סע"עכלעוו דניק ַא ייב ךיז טקרעמ
 .רעלעפ םעד אפוג ךיז ייב ןכוז לכ םדוק ןוא ןיילַא ךיז ןייז קדוב קרַאטש רערעל

 ענייז ןפרַאו ןָאק רובג רעד יו טקנופ זַא ,ןבָאה רערעל רעדעי ףרַאד ללכ ַא

 ױזַא רעדניק יד ןעיצרעד ןוא ןריפ רערעל רעד ךיוא ןָאק ױזַא ,טלעפעג םיא יוװ ןלייפ
 ןוא טנעה ענייז ןיא ןענייז ךעלעצרעה עקידלושמוא ןוא ענייר ערעייז לייוו ,ליוו רע יוו
 ,ןָאט ייז ןלעװ סָאד --- ,ןייא ייז טנייוועג רע סָאװ וצ ,זכַאמ ייז טימ רע ןָאק ליוו רע סָאװ
 ,ןופרעד ןטלַאהּפָא טינ ךיז ייז ןלעוו קידנרעוו רעטלע ןיוש וליפא ןוא

 טגָאזעג ןבָאה עכלעוו ,םימכח ערעזדנוא ןוֿפ הנוכ עתמא יד עקַאט זיא סָאד ןוא
 ףיוא ענעבירשעג טניט וצ ךעלנע זיא דניק ַא טנרעל סָאװ רעד וַא ,('ד ,תובא יקרּפ)
 סדניק םעד ןיא ןיײרַא ןעגנירד דייר סרערעל םעד זַא ,ןגָאז טימרעד ןליוו ייז .ריּפַאּפ יינ
 יו טקנוּפ ,טַאהעג ןעניז ןיא ןוא טלָאװעג סע טָאה רע יז ,ױזַא טרָאד ןקריוו ןוא ץרַאה
 -עגוצ ןענייז ןוא) רעביירש ןופ רעטקַארַאכ םעד ןגָארט ריּפַאּפ יינ ףייא ןבַאטשכוב יד
 -ירשעג יד סָאװ ,ריּפַאּפ ןבירעגּפָא טימ רעבָא זיא שרעדנַא .(גנַאלרַאפ ןייז וצ טסַאּפ
 טָאה רעביירש רעד סָאװ ,םעד וצ ךעלנע טינ טייוו ןענייז ,ןבַאטשכוב םיא ףיוא ענעב
 ןשיווצ ןוא רעהַא ןוא ןיהַא ךיז טסילפעצ ריּפַאפ ַאזַא יויוא ןבירשעג ,טניט לייוו .טלָאװעג.
 רַאפרעד ןוא .דיישרעטנוא רעקיטלַאװעג ַא ןַארַאפ זיא סױרַא ןעמוק סָאװ ,ןבַאטשכוב יד
 יּפֶא ףיוא ןבירשעג טניט וצ ךעלנע זיא ,ןרעטלע ןַא טנרעל סע רע :טגָאזעג ייז ןבָאה
 ,ריּפַאּפ םענעכירעג

 ךיז ןטיירג ןוא ןרעטייל ךיז רעױעל רעד ףרַאד ,רָאלק טרעו ץלַא סָאד יו טעדכָאנ
 ןרעװ ,סנטשרע .גנואיצרעד רעד תבוטל קיטינ ןענייז עכלעוו ,ןכַאז עסיורג ייווצ וצ
 ןקידנעטשרַאפ ַא ןכיירגרעד ןוא ןריפפיוא טכער ךיז ,תודימ עטוג טימ ןעגנורדשגפ רודא
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 ןעברעל וצ -- ,ןיוײק רעד טימ ןצינַאב וצ ךיז ןייז וצ יואר ידכ ץרַאה ןרעטיול ןוא

 ןכַאמ טסייג וד רעדייא ןיילַא ךיז קינייר :טגָאזעג ןכָאה םימכח ערעזדנוא יו ,ערעדנַא

 תודימ ענייז ןיא ןה ,טמָאקלופרַאפ ךיז טָאה רערעל רעד ןעוו ,סנטייווצ ; ערעדנַא ןייר

 סדניק ןופ ןשינעגרָאברַאפ יד ןפיירגַאב ןוא ןייטשרַאפ טוג רע ףרַאד ,רעטקַארַאכ ןיא ןה

 ךיז טעוו סָאװ טימ ןוא ױזַא וו ,ןסיוו ןוא שינעדנעטשרַאפ ךרוד ןייגרעד ;וא ,רוטַאנ

 -עפיט יד ןיא ןטלַאהַאב ןענייז סָאװ ,ןטייקיאייפ סדניק םעד ןקעוורעד וצ ןבעגנייא םיא

 ןיא טקעטש סָאװ ,דנַאטשרַאפ םעד ןעמוקַאבוצסױרַא ױזַא יװ ןוא ןצרַאה ןייז ןופ ןשינ

 רעד רעד ןיא טקנוּפרעװש ןוא דוסי רעד זיא סָאד .טייקכעלקריוו רעד ףיוא ,טסייג ןייז

 ,טעברַא עכעלטעג יד ןָאט תמאב ליוװ סָאװ ,םענייא ןדעי רַאפ גנואיצ

 -רעדנביוא יד ןשיווצ דיישרעטנוא םעד טכַא ןיא ןעמענ ןוא ןסיוו רעבָא ףרַאד ןעמ

 זיא ,ןיײלַא ךיז וצ רערעל ןופ גנואיצַאב רעד ךייש סָאװ ,סנטשרע : ןכַאז ייווצ עטנָאמ

 -רַאפ ןענָאק רימ זַא ,ןגָאז וצ ןיימ ךיא .ןיז ןוויטיוַאּפ ַא ןיא רעדעל ןרַאט שינערָאװ יד

 ,(השע- תווצמ ןפורנָא סָאד לע ךיא) זודימ עלַא יד ןציזַאב לָאז רע ,רערעל םעד ןטכילפ

 ןענייז ןטָאבעג עכלעוַא !ןָאט וטסלָאז ױזַא ןוא ױזַא :ןגָאז םיא ןָאק ןעמ ,טסייה סָאד

 .רקיע רַאפ טלַאה ךיא עכלעוו ,עקינייא זיולב ןענעכערסיוא לעװ ךיא .ךס ַא רעייז ָאד
 ץרַאה ןופ :ץרַאה טוג ַא (א :ןענייז סָאד ,ערעדנַא ךס ַא ללוכ ךיז ןיא ןענייז סָאװ ,עקיד

 ערעדנַא ליפ ךיז ןיא ןײרַא ןעמענ הששע-תווצמ יד ןוא ,תודימ עטוג עלַא ךיז ןעמענ

 רע :טייקנבעגעגרעביא (ב .שטנעמ ןקידנעטשרַאפ ןדעי טסואװַאב ןענייז סָאװ ,תווצמ

 ,םיא טרעטש סָאװ ,ךַאז עדעי ןקיטײזַאב ןוא ,טעברַא יד ץרַאה ןצנַאג ןטימ ןָאט לָאז

 -סיוא ןייז ןייז לָאז ןענרעל סָאד ;רעליש ענייז טימ ןעמענרַאפ וצ ךיז קירעהעג יו י'דכ

 ,םידימלת ענייז טעמדיוועג ןייז ןלָאז ןעקנַאדעג ענייז עלַא ןוא ,גנוקיטפעשַאב עכעלסילש

 :קוסּפ רעד .םיא ףיוא טגָאז ,ןטפעשעג ערעדנַא טימ ןעמונרַאפ יא סָאװ ,רערעל רעד

 ףיוא ןעמלנ ןוא עציײלּפ יד ןגיובנייא : טייקידלודעג (ת ."הימה 'ד תכאלמ השוע ,רורא;

 -רַאפ ןענייז סָאװ ,שינרעטַאמ ןוא רעצ ןצנַאג םעד טייקנדירפוצ ןוא טּפַאשביל טימ ךיז

 זיא סע זַא ,סיורג ױזַא זיא הדימ רעד-טָא ןופ טייקכעלצונ יד ;טעברַא רעד טימ ןדנוב

 ןעלמוט טשינ ןוא ךַאז עדעי ןרעלקַאב : טײקנסַאלעג (ד .ןרעלקרעד וצ יז קירעביא רָאג

 ןיז רעטרעװ ענייז ןלָאז יוט יוז ןוא ןענרעל ןייז ןפירט ןגער יװ לָאז .ךיז ןלייא ןוא

 ןדירפוצ םיא ןופ ןלָאז ייז ,רעדניק יד ףיוא ןקריוו וצ טימרעד םוא ,ליטש ןיא קידתחנ

 -טיוג ַא רעייז קפס ןָא ןיא טײקנטלַאהעגנייא ןופ הדימ יד :טײקנטגַאהעגנייא 60 ,ןייז

 ךיז טשינ ןָאק רע ביוא !ןייז טינ רערשל ןייק לָאז -- ןסעכ א זיא סע רעוו .עקידנעוו

 ןײלַא ךיז ןָאק רע בוא ?ןטייוצ ַא ןרעסעבסיוא ןענָאק רע לָאז יוזא יװ ,ןרעטעבסיוא

 -ןייש יד ןפיירגַאב .טייקידוועדערניױע ( ?ערעדנַא ןטיהּפָא רע טעװ יװ .ןטיהרַאפ טינ

 ןקריוו וצ ךיוא ןוא ןושל ןייר ןוא רָאלק ַא טימ םידימלת יד ןענרעל ןוא ךַארּפש ןופ טייק

 טפלעה סע סָאװ ,םעד טימ ךיוא ךעלצונ רעייז זיא סָאד ,ןדער קימכיר ןלָאז ייז ,ייז ףיוא

 רערעל רעד סָאװ ,ץלַא ןייטשרַאפ וצ ןֹוא קידנעטש ףיוא ןשינעטנעק יד ןעלצרָאוגיײא

 | | | | ,טנרעל

 ןוא רערעל םעד ןשיווצ גנואיצַאב יד ,ןיימ ךיא ,ןינע ןטייווצ ןטימ זיא ױזַא טשינ

 טימ רָאנ זַא ןעמיטשַאב ןוא םיללכ ןייק ןלעטשנייא טשינ ןעמ ןָאק ָאד לייוו ,רעליש

 -סטייהדניק ריא ןופ המשנ סדניק םעד ןקעורעד רע טעוװ גנוריפפיוא רענעי רעדָא רעד

 טינ לייוו .ןטייקכעלגעמ ןוא תוחוכ ענעטלַאהַאב יד ריא ןופ ןעמוקַאבסיורא ןוצ ףָאלש

 ןייא .ןרעדנַא ןפיוא סנייא ךעלנע רעטקַארַאכ ןוא רוטַאנ רעייז טיול ןענייז רעדניק עלַא

 טקנוּפ ,ןטייױוצ ַא ןדָאש ןעגנערב -- ןגעגַאד ןוא ךעלצונ ןייז דניק ןייא רַאפ ןָאק לטימ

 ערעייז ןשיווצ ,.ה .ד ,סרעּפרעק ערעייז ןשיווצ דיישרעטנוא רעסיודנ ַא ןַארַאפ זיא סע יו

 ענעדיישרַאפ רַאפ ךוש ןבלעז םעד ןוא ןייא ןסַאּפוצוצ טינ ךיז טזָאל סע זַא ,ױזַא ,רעדילג
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 ערעדנַא ןוא טקעלעטניא רעייז ןיא דיישרעטנוא ןַא ןַארַאפ זיא ױזַא ,ךעלסיפ-רעדניק
 יַאב םענײמעגלַא ןייא ףיוא ןזייוונָא טינ רעבירעד ןָאק ןעמ ןוא ,ןטפַאשנגייא עכעלריטַאנ
 ןָאק ןעמ יװ טקנוּפ .המשנ סדניק ןפיוא ןקריו וצ םוא דָאטעמ רעדָא ללנ ןטמיטש
 -עג זיא סָאװ ,ךוש ַא ןיא ןסַאּפנײרַא טשינ ךיז ןָאק רע ביוא ,סופ ַא ןקידלושַאב טינ
 ביוא ,דניק סָאד ןקידלושַאב טשינ ןעמ ןָאק ױזַא ,סופ ןרעדנַא ןַא ףיוא ןרָאװעג ןטסָאמ
 טקריוועג וויטיזָאּפ ןבָאה סָאװ ,ןדָאטעמ ןוא ןעלטימ יד טיול טשינ ךיז טרעסעברַאפ סע
 ןוא ןעלטימ יד ,.ה .ד ,ךַאז עצנַאג יד זיא ,ױזַא זיא סע לייוו ןוא .דניק רעדנַא ןַא ףיוא
 ןוא המכח גונעג ןציזַאב ףרַאד רעכלעוו ,רערעל ןופ קיגנעהּפָא -- ןגעוי-סגנואיצרעד
 רעד זיא סָאד ןוא -- ,געוו ןקיטכיר םעד ןביילקוצסיוא לַאפ ןדעי ןיא ידֹּכ ,דנַאטשרַאפ
 ," "וכו וכרד יּפ לע רענל ךונח; :('ו ,ב"כ ,ילשמ) קוסּפ ןופ ןיז רעכעלטנגייא

 ןעננואיצַאב יד ןיא טכַארטַאב ןיא ןעמענ ַאי ןָאק ןעמ עכלעוו ,ןטנעמָאמ יד רעבָא
 יז לשוו ךיא .ןעניז ןוײטַאגעג ןיא ןרעוװ ןענַאטשרַאפ ןפרַאד ,רעליש ןוא רערעל ןשיווצ
 רע ,םיא ןלעפַאב ןוא רערעל םעד ןענערָאװ ןענָאק רימ ."הששת אל; תווצמ ןפוד-נָא
 ןעירש טשינ ,ךיז ןרעזייב טשינ :ונייהד .ייז ןופ ןױישּפָא ןוא ןרעטייוורעז ךיז לָאז
 וטסעוװ קעלש ןוא ּפעלק ךרוד טשינ ,ןרָאצמירג ןוא סעכ ךרוד טינ לייוו ,ןגָאלש טשינ

 ,שטנעמ ןרעדנַא ןַא רַאפ םיא ןכַאמ ןוא ץרַאה סדניק ןופ טייקדליוו יד ןגָאלשסיזרַא

 ןוא ,קיטש עדליוו ענייז ןָאטּפָא טײהרענעטלַאהַאב טעוו רע ןוא ,ןגָאלש םיא טסעוו וד
 ,טייהיירפ רעד תמחמ רָאנ ,רוטַאנ ןייז ןיא טשינ טגיל סָאד לייוו ,טייקיליווזייב ןופ טינ
 ןסיוו קינייװ ךָאנ טָאה רע לייוו ןֹוא ,רוטַאנ רעד ןופ ןעקנָאשַאב זיא רע רעכלעוו טימ
 סרערעל םעד ןיוש זיא סָאד ןוא ,עטוג סָאד ןביילקסיוא ןוא עטכעלש סָאד ןדיימוצסיוא
 ,ןייֿפ ןוא לדייא רעליש יד טימ ןייגַאב ךיז רערעל רעד לָאז .סע ןרעלקוצפיוא טעברַא
 רעכלעוו ,ןייטשרַאפ קידנעטשטסבלעז ןלָאז ייז ,ןענייוועגנייא ייז רע לָאז .,זייווהגרדהב ןוא
 .רעקיטכיר ןוא רעטוג רעד סע זיא געוו

 לייוו ! טקידניזרַאפ ריד רַאפ ךיז טָאה רע ביוא ,ןעמעשרַאפ טינ דניק םעד טסלָאז וד
 זיא סָאד ןוא ,ןגָאז ןגיל ןעמענ ןוא ריד ןופ ןטלַאהַאבסיוא ךיז ןבייהנָא רע טעװ רעמָאט
 םעד עװװענַאש :טגָאועג םימכח ערעודנוא ןבָאה עקַאט רעבירעד .,עטסגרע סָאד ןיוש

 ַא יו ,םיא רעביא ןשרעה טשינ טסלָאז ,'ד ,תובא) םענעגייא ןייד יווװ דובכ סדימלת
 ףיוא יו ,ריד ףיוא ןקוק ןוא ןגירק טנייפ ךיד רע טעוװ רעמָאט ,טכענק ןייז רעביא רַאה
 ןבָאה ףיורעד .רעיורט ןוא ןייוועג ןופ טרָא ןַא םיא רַאפ ןרעוו טעוֶו לוש יד ןוא ,רזכא ןַא
 !רערעל ןייק ןייז טינ רָאט רעקיציה ַא :טגָאזעג םימכזז יד

 -געמ עקיטסייג ענייז רעביא ,תועידי ליפוצ טימ ןרעוושַאב טינ דניק םעד טסלָאז
 -ילב ןיא טכורפ יד טכוז רעכלעוו ,ןשטנעמ ַא וצ ןייז ךעלנע טסעוװ וד םורָאװ ,ןטייקכעל
 יו ,רעדניק יד ףיא ןקוק טסלָאז זַא ,טגָאזעג לָאמ ןייא ןיוש בָאה ךיא ,טייצ-סגנוא
 -נעל ַא ךָאנ טשרע טייקידנעטשרַאפ ןעמענוצפיוא לגוסמ ןענייז עכלעוו ,םייח-ילעב ףיוא
 ןלעטש ךיז לָאז סע ,דניק-גיוז ַא ןעגניווצ וצ ךייש טינ זיא סע יוװ ,טקנוּפ ,טייצ רערעג
 עשינַאגרָא ןוא תוחוכ ענייז טלקיװטנַא ךיז ןבָאה סע רעדייא ןייג ןוא ךעלסיפ יד ףיוא
 תוחוכ עקיטסייג ענייז סָאװ ,דניק ַא ןופ ןרעדָאפ וצ טשינ ןיז ןייק טָאה ױזַא ,טייקטסעפ

 ןסיוו ןוא המכח ליפ ,טמָאקלופרַאפ ןוא טלקיװטנַא גונעג טשינ ךָאנ ןענייז

 ןענייז ךעלרעדנואוו םורָאװ ,ןיײטשרַאפ ץלַא סָאד טעװ רעד ,קיטפנונרַאפ זיא סע רעוו
 רעדניק יד ןעלקיװטנַא ןוא ייז ןופ ןסייוו רערעל עטנעגילעטניא .ןגעוו-סגנואיצרעד יד

 קירעהעג יוװ לי סָאװ ,רערעל רעדעי ןציזַאב ףרַאד סע עכלעוי ,תודימ ןוא ןעגנוריפ
 ףיוא גנולכיורטש ןעגנערב ןוא טלכיורטשעג ןיילַא ןרעוו -- עקידנסיוומוא ןוא ,ערעייז

 .ערעדנַא
 -פיוא ,ןשינעטנעק יד ןגעוו סעומש רעזדנוא טקידנערַאפ ןבָאה רימ יוװ םעד ךָאנ
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 -רעד ןינע םעד ןטכַארטַאב ןוא ןרעקמוא ךיז רימ ןלעוו ,טעברַא-סגנואיצרעד יד ןריפ

 ליוו ךיא .ןכַאז ערעדְנַא ךס ַא רעביא תובישח ריא ןוא טייקנביוהרעד ריא ,אפוג גנואיצ

 ןייזליואוו רעד ;טרּפ ןוא ללכ ןְופ ןבעל ןיא קילג ןופ דוסי רעד זיא גנואיצרעד זַא ,ןגָאז

 -ּפָא סיואכרוד זיא טייקנדירפוצ ןוא קילג רעייז .טפַאשלעזעג רעד ןיא דיחי ןדעי ןופ

 -רעד ןופ הגרדמ רעקירעדינ רעדָא רערעכעה רעד ןופ קיגנעהּפָא ןוא ,ריא ןופ קיגנעה

 רעדָא דיחי ןופ ןבעל ןיא עטכעלש רעדָא עטוג סָאד .ד טלקיװטנַא -- ןזעוו-סגנואיצ

 | | ,קלָאפ

 ךעלנע ,סליוה ַא ןּוא סטעקַאנ ַא טכַארט סעמַאמ רעד ןופ ט טױרַא טייג דניק סָאד ןעוו

 םיא ןיא טצנַאלפרַאט ןוא רעטומ ַא יו ,גנואיצרעד יד ףיוא םיא טמענ ,היח-דלַאוו ַא וֵצ

 ױזַא םיא טריפ ןוא טייקלדייא ןוא טייקיטכערעג םיא טנרעל ןוא תודימ עטוג ןוא המכח

 טזָאל רעטעּפש .שטנעמ רעכעלקילג ןוא רעקידנעטשרַאפ א ףיוא טסקַאוװ רע זיב ,גנַאל

 ,ןגרָאז שטנעמ ַא ףרַאד קילג ןכעלנעזרעּפ ןוא םענעגייא ןגעוי רָאנ טשינ זַא ,ןסיוו םיא יז

 רָאננ ןייז לָאז רענייז גננַאלרַאפ רעטסערג רעד זַא ןוא ,ללכ ןצנַאג ןופ קילג ןגעוו ךיוא רָאנ
 ןרעטייוורעד ךיז לָאז רע ןַא ןוא ,טפַאשלעזעג רעד ןבעגעגרעביא ןייז ןוא ןָאט וצ סטוג

 .טפַאשלעזעג .רעד ןדָאש ןעגנערב ןענָאק סָאװ ,ןטייקכעלמענעגנָא ןוא סנגינעגרַאפ ןופ

 ןעמונעג ןֶעמַאזוצ עלַא סָאװ ,ןינב ַא ןופ ךעלעגיצ יד וצ ןכילגעג זיא שטנעמ ַא לייוו

 ,ןינב ןטסעפ ןוא ןסיורג ַא יז ןפַאש

 ןביילק רעדילגטימ עקידנעטשרַאפ ןוא עטוג עריא סָאװ ,טפַאשלעזעג רעד זיא ליואוו | =

 קיִבייִא ,קיבײא טצװ טפַאשלעזעג ַאזַא .טייקכעלרע ןוא ןסיוו ,המכח ןופ געוו םעד סיוא

 | ,םויק ַא ןבָאה

 שטיו זָאמארבא .השמ םִייח ןֵב .ש

0 

 ,טייצ רעד ןופ ןכײצ ַא זיא סע .עטכישעג עטנאסערעטניא א טָאה "גנואיצרעד ןגעװ ו ווירב, רעד

 ַא ןיא 1857 ןופ שטיװָאמַארבַא בקעי םולש ןגנוי םעד סױרַא טלעטש רע ןוא ,ןבירשעג זיא-רע ןעוו

 ָארעג רעד ןואװ ,קסלאָדָאּפץענעמאק ןיא שיאיירבעה ןיא ןבירשעג !יא ווירב רַצד .טכיל ךעלרעדנואוו

 זיא תועיִדי ערעדנַא טיול) דמלמ ַא םענייא וצ ,ןענופעג ןַאד ךיז טָאה רוחב רעשיוומיל רעקירָאי 21 'וענעט

 עשיפַארגָאיבָאטױא ץנייז ןיא ,אפוג עלעדנעמ (לטעטש ַא ןיא דמלמ ַא ,רעדורב ןייז וצ ןעוועג סע

 רפס, סװָאלָאקָאס םוחנ ןיא (ט"מרת) 1889 ןיא שיאיירבעה ןיא טכעלטנפערַאפ טָאה רע סָאװ ,ןכירטש

 זיא רֶע ,?טכַאנרעטניװ א רענייג ןיא, ןעװעג זיא סע ."ווירב, םענופ עטכישעג יד טלייצרעד ,"ןורכז

 סעּפע טימ ןעמעגרַאפ וצ ךיז ידכ, ןוא ."ןגָאלשרעד ןוא קירעיורט ,רעמיצ ןייז ןיא םאזנייא ןסעזעג,

 ַא םענייא ווירב א ןרעפטנע וצ טגַאה רעד ןיא ןעּפ יד ןעמונעג ךיא בָאה טימעג ןיימ ןקיאורַאמ ןוא

 ,םידימלת/ ענייז סימ ןעמוקכרודַא .טשינ ןַאק רע זַא .ןעלעהנעמ רַאפ טגָאלקעג ךיז טָאה סָאװ ,י'ךמלזג

 ןבירשעגנָא ' לָאמ ןייא טימ בָאה ךיא; : רעטייו טלייצרעד עלעדנעמ ןוא .ןרָאי יד םיא ןעייגרעד עכלעוו

 ֿבָאה סנגרָאֿמ וצ .ןטייז עדייב ןופ ריּפַאּפ ,ןגלוב) ןצנַאג א ןבירשרַאפ ןוא גנואיצרעד ןגעװ ךס ַא רעיײז

 ןפרָאװעגקעװַא .ךיא .בָאה .ןַײלַא ןגיוב םעד ךֹוא דמלמ םענעי רַאפ ןבירשעגרצביא לסיבַא טרָאד ןופ ךיא
 7 ."ףאז עכעלצינמוא ןַא יװ לקניוו א ןיא

 ןטסואװַאב םוצ טקישעגרעבירַא ,ןיװעל .מ .מ טנײרפ ַא סעלעדנעמ טָאה ריּפַאפ םענעבירשעגנָא םעה

 טגיילעג גננַאל ןופ ןיֹוש טָאה רעכלעװ ,(1899:1811) רעבאלטַאג .ב .א רעביירש ןשידיי-שיאיירבעה

 קרַאטש ןיא רֶע .שטיװַאמארבא .י .ש עטיל ןויפ רוחב ןקידוענעקלױאװ םעד ףיוא ןעגנונעפָאה עסיורג

 -רעביא סע ןוא ("ךוניחה רבד לע בתכמ, .ןסייהעג רע טָאה לַאניגירָא ןיא) ווירב םעה ןופ ןרָאװעג לעּפתנ

 תויתוא עסיורג טימ ןרָאװעג טקורדעגּפָא זיא רע דאו ,"דיגמה, ןשיאייובעה ןופ רָאטקַאדער .נוצ טקישעג

 לֹופ ,רָאטקַאדער םענופ טרָאװכָאנ רענשזַאװ רָאג ַא ןעמוקענ ייברעד זיא סע .1857 רָאי ןופ 31 'ג ןיא
 ,שטיװָאמַארבַא הׂשמ םייח ןב םולש ןטנַאקַאנמוא ןַאד זיב םעד ןופ סערדַא ןפיוא ןעגנַאזעג ביול טימ

 "לוש ציינ יד , ןיא ךעװעג טכעלטנפערַאפ טשרעוצ זיא ווירב- עלעדנעמ םענוכ גנוצעורעביא עשידיי יד

 .ןעגנורעסעבסיוא עקינייא טימ ָאד םיא ןביג רימ .(גרעבנעטַאּה ,י ךױיד שידיי -- 4 'נ ,7 ',עשרַאװ;
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 (וועשטידרעב ,ןיוועל |עיסעּפ| ענילװַאּפ -- הלכ רעד וצ)
 1857 ,רעבָאטקָא 22 ,קסלָאדָאּפ-ץנעמאק
 (שיסור ןופ)

 ! ענילווַאּפ עכעלכיילגרַאפמוא
 ריד ןלָאמּפָא .ץענעמאק ןייק ןעמוקעג םולשב ךיא ןיב שדוח ןקיטנייה ןט13 םעד

 טכַארברַאפ ךעלקילג רעירפ ריד טימ בָאה ךיא יװ ,םעד ןגעקטנַא טציא ןבעל טרַא ןיימ
 סנױוַא -- ,טפַאשלעזעג רעוועשטידרעב רעטנכייצעגסיוא רעד ןיא ,ןרעטלע ענייד ייב
 ןריפ וצ העדב טינ ךיא בָאה ,סנטשרע : תוביס ךס ַא רעביא רעטנוא טינ ךיז ךיא םענ
 סױרַא גנַאל ןיוש ןענייז סָאװ ,סעזַארפ עשיטנַאמָאר טימ ץנעדנָאּפסערָאק ַא ריד טימ
 ןוא ,עטלַא סָאד ןענָאמרעד ןסייהעג טלָאװ סָאד סָאװ ,ראפרעד ,סנטייווצ ; ךיורבעג ןופ
 ךָאנ ףוסל ןוא :;ענילװַאּפ עביל ,ריד ףיוא ייס ,רימ ףיוא ייס ןקריוו טכעלש ןָאק סָאדז
 ךָאנ ןיב ךיא לייוו ,עגַאל רערעווש ַא רעייז ןיא טלעטשעג ךימ טלָאװ סָאד סָאװ ,רַאפרעד
 ןביירש וצ ןסָאלשַאב ךיא בָאה ןעמעלַא םעד רעביא .ךַארּפשדנַאל רעד ןיא קרַאטש טינ

 ,וד זַא ,רָאנ ןייז טעוװ ווירב עניימ עלַא ןופ טלַאהניא דעד --- ,רעבָא טּפיוהרעד ; ץרוק
 -גייא ןיימ ןייז טעװ סָאד .ךס ַא ןוא רעטפָא סָאװ ןביירש רימ טסלָאז ,ענילווַאּפ עביל

 ,ךיד טימ טדיישעצ ןעגנערברַאפ זומ ךיא סָאװ ,געט עקילײװגנַאל ענעי ןיא טסיירט עקיצ
 קיאור ,ךיא יו ױזַא ,ןוא ךיז ןקילײװגנַאל טינ ךיוא ךיד טעב ךיא .ענילוװַאּפ עביל ןיימ
 רימ רַאפ ןייז טעװ סָאד .ךיז ןעעזרעדיוו רעזדנוא ןופ טייצ רעכעלקילג רעד ףיוא ןטרַאװו
 ,ןקירדוצסיוא טשינ ןגינעגרַאפ ַא

 ,ןטייורעדנופ ךיד טשוק סע
 ,ןייד

 שטיווָאמַארבֿא ןָאמָאלָאס

 יז ;ריד ֹוצ טפירשוצ ַא טימ ווירב ַא ןגָארקעג ךיא בָאה םייה רעד ןופ .ס .ּפ

 | ,ןסירג עלַא ריד ןזָאל
 לָאז יז ,ןענָאמרעד ריא ןוא גנוטכַא ןיימ ןבעגרעביא ךיא טעב רעטומ רעביל ןייד

 ,עטיב ןיימ ןליפסיוא יירטעג

 ןירב 10 עלידרעטייװ יד ךיוא יװ ,שטיוָאמַארבא (ןָאמָאלָאס} ףכעי םולש ןופ ווירב רעקיזָאז רעד

 (אנילוואּפ) עיסעּפ הלכ ןייז וצ קסלָאדָאּפ-ץענעמָאק ןופ שטיװָאמַארבַא .י .ש ןגנוי ןכרוד ןבירשעג ןעניז

 רעד ןוא 1857 (ליטס רעטלַא) רעבָאטקָא ןט22 ןופ ןיא ווירב רעטשרע רעד .וועשטידרעב ןייק .,ןיוועל

 טײװ יװ ,טצעזעגרעביא ןוא שיסור ןיא ןבירשעג ןענייז ווירב יד ,1858 ץרעמ 20 ןופ --- ווירב רעטפלע

 רעד ןיא ןוא לַאניגירָא ןשיסור ןיא טשרעוצ טכעלטנפערַאפ ןענייז יז ,ףיטש .נ ךרוד,יונעג ,ךעלגעמ
 ןבָאה רימ ,(1928 ,"עגיל-רוטיוק , גאלרַאפ .ּפָאָאק ,ונאב רעטערצ) ןטפירש,, ןיא גנוצעזרעביא רעשידיי

 ,גננוצעזרעביא יד טכיררַאפ טרָאד ןוא ָאד ןלעטש עקינייא ןיא זיולב
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 (1857 ,רעבָאטקָא 28 ,קסלָאדָאּפ-ץענעמאק)
 (שיסור ןופ)

 !ענילוואּפ עביל
 ,שדוח ןקיטנייה ןט-18 םענופ ווירב סרעטָאפ םעד ןיא ענייד טפירשוצ עניילק יד

 "וצ ןייד .ווירב םעד טקישעגּפָא ריד בָאה ךיא יו םעד ךָאנ דלַאב ןגָארקעג ךיא בָאה
 ךיא ןָאק סָאװ טימ .לָאמ עכעלטע טנעיילעגרעביא וליֿפא ,טנעיילעג ךיא בָאה טפירש

 ןשוק עסייה עכעלטע טימ רשפא ןדייס ? לווירב ,ןיילק שטָאכ ,ןייד רַאפ ןעניױלַאב ריד
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 סָאד סָאװ ,גנוקיצטנַא יד זַא ,ענילוַאּפ ערעייט ןיימ ,רימ ביולג .סנטייוורעדנופ שטָאכ
 ףיוא טכַאמעג טָאה סָאד סָאװ ,קורדנייא רעד ,טפַאשרַאפ רימ טָאה ווירב ןייד ןענעייל
 ןזייװאוצסיורַא ריד ידכ ,ןקורדסיוא עשיטנַאמָאר וצ ןעמוקוצנָא ךימ טגניזוצ ..רימ
 ןצונ וצ טינ סנױזַא ןסָאלשַאב טסעפ בָאה ךיא סָאװ ,טקוקעג טשינ ,קנַאד ןקיצרַאה ןיימ
 ןיא רעטייו ןעיצ טינ יז ליוו ךיא יוװ יױװַא רעבָא .ריד טימ ץנעדנָאּפסערָאק ןיימ ןיא
 :קיצרַאהנּפָא ריד טימ ןסעומשכרוד רעסעב ךיז ךיא לעוװ ,טסייג ןשיטנַאמָאר ַא סעּפע
 ןגעוו ? טייצ יד וטסגנערברַאפ ױזַא יו ? וועשטידרעב ןטשטנענעג ןייד ןיא וטסכַאמ סָאװ
 וועשטידרעב ןיא םישדח ייווצ טעמכ ןעגונערברַאפ ןכָאנ זַא ,ץרוק ןגָאז ריד ךיא ןָאק ךיז
 -אק ןשיּפעל םעד ןיא רעייז ךיז ךיא קילײװגנַאל ,ןרעטלע עביל ענייד טימ ןוא ריד טימ
 ןיב ךיא טניז ןכָאוו ייווצ דלַאב ןיוש זיא'ס סָאװ ,טימרעד רָאנ ךיז טסיירט ךיא ;ץענעמ
 .רעד .ליצ םוצ זדגוא טרעטנעענרעד העש עקידנדניװשרַאפ עדעי סָאװ ,ןוא ,ץענעמאק ןיא
 ענעבעגעגרעביא קיבייא ריד ןייד ןלעטשנדירפוצ לייוורעד ךיז זומ טימ

 שטיװָאמַארבַא ןָאמָאלָאס

 ...?ווירב עגנַאל ןגעוװ ןענָאמרעד ריד ךיא ףרַאד יצ

 ,רעגיווש רעקידנעמוק ןיימ ןוא יועטומ רערשייט ןייד סורג ןקיצרַאה ןיימ

* 

 (1957 רעבמעווָאנ 12 ,קסלָאדָאּפ-ץענעמאק)

 . (שיסור ןופ)

 ! עיסעּפ ערעייט

 ףיוא רעפטנע ןקידנדירפַאב ןייק רַאפ טינ ווירב ןקיטציא ןיימ ,עיסעּפ עביל ,ףיוא םענ
 -טקניפ ןיימ ןופ ןייזַאב ַא רַאפ רָאנ ,שדוח םעד ןופ ןט"5 םענופ ווירב ןגנַאל ןייד

 טסָאה וד ואוו ,ווירב ןביל ןייד רַאפ .ריד וצ טייקנזנובעגוצ ןיימ ןופ ךיוא ןוא טייקכעל
 ךיא טלָאװ ,ןבעל ןקיטציא ןייד ןופ טרַא עצנַאג) יד ןבירשַאב ןברַאפ עקידעבעל טימ רימ
 טציא ךיא ןיב ,ןרעױדַאב ןטסערג ןיימ וצ ,רעבָא ; ןבלעזמעד טימ ןלָאצַאב טפרַאדַאב ריד
 טימ ןגרָאזַאב םיא זומ ךיא ןוא ,ּפָא רעדורב רימ טרָאפ ,םעד ץוח .ןעמונרַאפ ךעלקערש
 ןקישּפָא טינ ריד ןָאק ךיא זַא ,טיירדעצ ױזַא ךימ טָאה סָאד .געוו ןפיוא ןקיטיינ םעלַא
 ; םעד ןגעוו קיאור ,עביל ,ייז .רעבָא ,ןלַאנרושז עטגָאזעגוצ יד טסָאּפ רעקיטציא רעד טימ
 עדָאמ רעטצעל רעד ןופ ןלַאנרושז יד ןלעטשוצ רימ רעדיינש םעד ןסייהעג ןיוש נָאה ךיא
 ,טקידירפַאב ןייז עטיב ןייד טעװ ,ךיא ףָאהרַאפ ,טסָאּפ רעטשרע רעד טימ ןוא

 עד ,ווירב ענייד טימ רָאנ ךיא בעל טציא זַא ,טינ טעגרַאפ .עביל ןיימ ,טנוזעג ייז
 ,רימ ףיוא תונמחר בָאה רעגיר

 ,קנַאדעג ןיא ךיד טשוק

 ,ןייד

 שטיװָאמַארבא .ןָאמָאלָאס |

 ,ןסורג זיולב טשינ ןגָארקעג ןיוש ךיא בָאה:רעטומ ןיימ וצ ווידב עניייז ףיוא .ס .ּפ
 ןענעייל ייז ןעמַאזוצ רימ ןלעוװ ןכיגניא זַא ,רעבָא ןיימ ךיא .ווירב עצנַאג וליפא רָאנ
 ,טלָאמעד זיב ךיז ייב ייז ךיא וָאל ועבירעד

 ,רעטומ עטוג ןייד ןעמָאנ ןיימ ןיא סירג
 .טנערַאפ ךימ וטסעוװ ,לווירב ןיילק ןיימ טנעיילעגרעביא ,זַא ,רעכיז ץנַאג ןיב ךיא

 -עקורט ַא טימ ןלעטשנדירפוצ ךיז ןזומ ייז סָאװ ,בייוו ןייז ןוא רעדורב ןייד רַאפ ןרעפ
 ;רעדנוזַאב ןביירש ייז ךיא לעװ ווירב ןקידנעמוק ןיא  ווירב ןקיטציא ןיימ ןיא סורג םענ
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 הלכ ןייז וצ
 (1857 רעבמעווָאנ 26 ,ץענעמאק)
 | (שיסור ןופ)
 / !עיסעּפ עביל

 ןט-19 םענופ ווירב ןטצעל ןייד טנעיילעג ךיא בָאה גנורעד-נואוורַאפ סיורג טימ
 -יטכיר רעד רַאפ זייוװַאב ןקידנגונעג ַא רַאט ,ןגָאז וצ ױזַא ,ןיד ךיא ואוו ,שדוח םעז ןופ
 טרָא סָאד ןעמונרַאפ טרעדנוהרָאי ןקיטציא ןיא טָאה הפינח זַא ,הרעשה ןייד ןופ טייק
 .תמא ןופ

 ןוא דייר עפרַאש ענױזַא רעה ךיא זַא ,סָאד טסליװ וד יוװ ,קיאור ןביילב ךיא ןָאק יִצ |
 | ? טשינרָאג ייז ןידרַאפ ךיא סָאוי ,ענייד ןפרואזורָאפ

 טימ םיכסמ ןיב ךיא ;הרעשה ןייד ןטײרטשַאב טינ לי ךיא !עיסעּפ עביל ןיימ
 יז ןוא ,הפינח רימ ןבָאה םעד טָאטשנָא ;עדָאמ רעד ןיא טשינ טנייה זיא תמא זַא ,ריד
 ףיורעד ןיב ,עביל ןיימ ,ךיא רעבָא ;טרעדנוהרָאי ןקיטנייה ןיא עלָאר עסיורג ַא טליּפש
 זַא ןייז וצ דשוה טייהנגעלעג יד ןבעגעג רָאנ רימ וטסָאה טימרעד .טיג זיײװַאב ןייק
 ךָאנ ןיז םעד טיול ,וטסלָאװ טינַא םורָאװ ;ווירב עניימ םַאזקרעמפיוא טינ טסנעייל וד
 ןוא םַאנסיוא ןַא רַאפ טלעטשעג  אקווד ךימ .,שדוח ןקיטנייה ןט12 םענופ ,ווירבו ןיימ ןופ
 ריד טָאג ךימ טיזַאב רעבָא .ןשטנעמ ןטכערעג ןוא ןתמא ןַא רַאפ ןטלַאהעג ךימ טסלָאװ
 היכז יד ןַאטנָא רימ ריד ייב רָאנ ךיז טעב ךיא !ןיינ ,עביל ןיימ ,ןפרואוורָאפ ןכַאמ וצ
 טרַאה ױזַא ןפָארטש טינ ךימ רעטייוו ףיוא ןוא ווירב ןיימ ןענעיילרעביא טוג לָאמַא ךָאנ
 וליפא טסעוו וד ביוא ,רעקיטירק רעגנערטש ַאזַא ןייז טינ ןוא ןפרואוורָאפ ענייד טימ
 ןעפ רעד רעטנוא ןופ סרַא לָאמַא ךיז ןּפַאכ סָאװ ,ןרעלעפ ווירב עניימ ןיא ןעניפעג
 ןבעל טנלע ןיימ ןוא דמערפ רעד ןיא עגַאל ערעווש ןיימ ,עביל ,רָאּפ רָאנ ךיז לעטש
 זיולב :;עגַאל רעקיטציא ןיימ ןיא טסיירט עקיצנייא יד ןענייז זוירב ענייד רָאנ זַא ,סייוו
 -גנַאל יד ןגָארטוצרעביא טפַארק רימ ןביג ןוא לעז ןיימ ןופ ןדייל יד ןרעטכיילרַאפ ייז

 ,ןרעוו ייז ןפרַאד רעסערג ךָאנ יו ,ייו יוא ,רעבָא .ריד ךָאנ ןעקנעב ןיימ ןוא טייקילייוו
 "רָאפ ַא םעד טָאטשנָא ךיא גירק ,ווירב-טסיירט ַא םענייד ףיוא ןלוקסורַא ןסיז םעגיא ;עוו
 ! ווירב-ףרואוו

 ךָאנ רעביא ריד רֹוח ךיא .ןזיירק .ג ךרוד ןגָארקעג רעכיז ןיוש וטסָאה ץלעּפ םעד
 טינ לעוװ ךיא זיב ןביילבפ ךיא לעוו ױזַא ןוא טיירדעצ ךעלקערש ןיב ךיא זַא ,לָאמַא
 עג ךָאנ ריד בָאה ךיא יו ױזַא ,ענידצלַא ןגעוי ווירב ןכעלריפסיוא ןייק ריד ןופ ןגירק
 רַאפ ןכַאמ ךיז וטסעװ טימרעד .שדוח ןקיטנייה ןט19 םענופ ווירב ןטצעל ןיימ ןיא ןטעב
 ענייד עלַא תונעט ןָא סיוא טרעה סָאװ ,ןקידנביל ךיד ןעיירטעג ןייד רַא-קנַאד קיביײא

 ,ןפרואוורָאפ
 שטיווָאמַארבַא ןָאמָאלָאס י-ה

 ,סורג ןקיצרַאה ןיימ --- הנח ןירעגעווש ןייד ךיוא ,רעטומ רעביל ןייד

 (1857 ,רעבמעצעדו 10 ,ץענעמאקו
 (שיסור ןופ)
 | !עיסעּפ עביל

 ןעמ סָאװ ןוא ּפָאק ןיא רימ ייב ךיז ןפיוה סָאװ ,ןעמיורט ןוא תובשחמ ליפוצ ןופ
 .ווירב ןקיטציא ןיימ ןכַאמ-ץרוק ךיא זומ ,תויתוא עטיוט טימ ןבעגרעביא טינ ייז ןָאק
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 טרעדנוה ַא שטָאכ רימ וצ טליפ ץרַאה ןייד ןוא ,טניירפ רעתמא ןַא רימ טסיב וד ביוא רָאנ
 ןליפרעד טסעװ וד זַא ,רעכיז ץנַאג ךיא ןיּב ,ריד וצ ליפ ךיא סָאװ ,עביל רעד ןופ קלח
 ןיא טָאה סָאװ ,ווירב ןטושּפ ןקיזָאדמעד ןיא וליפא ןֹוא ,ךיז טסיירעצ סָאװו ;ץרַאה ןיימ
 ,לעז ןיימ ןופ ךַארּפש עמוטש יד ןרעהרעד וטסעוו ,טינרָאג ךיז

 רימ ייב סָאװ .םעד רעביא ווירב רעדנוזַאב ַא ןביירש טציא ךיא לע רעטָאפ םעד
 ..ןגעוו םיא ןענַאמרעד וצ רעטרעוו וורעזער רערָאג רעד טעמכ טּפעשעגסיוא ךיז טָאה
 ,רימ ןופ סורג ןקיצרַאה ַא רעביא םיא ביג

 ,סערדַא רעוועיק ןייז טינ סייוו ךיא יוװ יױזַא .,ןגָארקעג ךיא בָאה ווירב טדלעפנעזָאר
 ,סערדַא ןייז ףיוא ןקישרעביא םיא טעב ךיא ןוא םיא וצ ווירבו ַא ןײרַא ָאד ךיא גייל זיא

 ,רעטרעוו ףיוא גרַאק ױזַא ןייז טינ רעטייוו ךיד טעב ךיא !עניימ המשנ ,טנוזעג ייז
 -- .עגַאל רעקילײװגנַאל ןיימ ןיא גנוליוורַאפ עקיצנייא ןיימ ןענייז ייז סָאװ

 ,סנטייוורעדנופ ךיד טשוק

 ,ןייד
 שטיװַָאמַארבַא ןָאמָאלָאס

 ,רימ ןופ ןסירג זָאל ןירעגעווש רעד ןוא רעטומ רעד
 ןעמ טָאה ,ווירב ןיימ ןקישּפָא ריד טלָאװעג בָאה ךיא ןעוו ,טונימ יד טקנופ .ס 8

 ךיא .טציא םיא ךיא רעפטנע םעד ףיוא סָאװ ,רעדורב ןייד ןֹופ ווירב ַא טכַארבעג רימ
 ,סערדַא ןייז טשינ סייוו ךיא םורָאװ ,ןקישרעביא םיא ווירב םעד ךיד טעב

 1857 רעבמעצעד 24 (ץענעמאק)

 (שיסור ןופ)

 !עיטעּפ עביל
 ךיז ךיא בָאה ייז טימ סָאװ ,סעגַארּפ םָארטש םעד ןטלַאהעגנייא םיוק בָאה ךיא

 ; תוביס ייווצ רעביא סָאד ךיא בָאה ןָאטעג .ווירב ןייד ןענעייל םייב ריד וצ ןדנעוו טלָאװעג

 ענױזַא ןטלָאװ אליממ ,ןרעפטנע טינ ייז ףיוא טסנָאק וד סָאװ ,םעד רעביא ,סנטשרע

 .סנטייווצ .טעמוא ןוא טײקטבירטַאב טפַאשרַאפ ריד ןטלָאװ ןוא ךעלצונמוא ןעוועג סעגַארפ

 טימ ןטרַאוו ןוא ןגייוש וצ ךיז ייב ןסָאלשַאב גּנַאל ןיוש בָאה ךיא טָאװ ,םעד רעביא
 .ךַאמּפָא םעד ןריפסיוא לָאז רעטָאפ רעד ,דלודעג

 ךעלקילג ךימ טסלָאז וד ,עטיב ןיימ ןענָאמרעד וצ לָאמַא ךָאנ ןייא ךיז לעטש ךיא
 -צלַא ןגעוו ךעלריפסיוא ,עביל ןיימ ,רעטייוו רימ ביירש .ווירב עגנַאל ענייד טימ ןכַאמ
 ,ביל ךיד טָאה סָאװ ,ןקידנעקנעב ןייד ןעיירפרעד ןוא ןטסיירט וטסעוװו טימרעד ןוא גניד

 שטיװָאמַארבא ;ס
 ,רעטומ רערעייט ,רעביל ןייד גָאז ,סורג ןקיצרַאה ןיימ -- רעטומ ןוא רעטָאפ םעד

 .עטיב ריא ןגלָאפוצסיױא דנַאטשמוא טשינ ןיב ךיא זַא
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 (1858 ,רַאורבעפ 4 ,ץענעמאק)
 (שיסור ןופ)

 : עיסעּפ עביל
 זיא "זיא יז יװ ,רעסערג ךַאז יד ןעמ טכַאמ ךעלנייוועג, זַא ,הרעשה ןייד שטָאכ

 זַא ןגָאז וצ ךיא גַאװ ,רימ וצ עגונב רָאנ ,טכערעג יוו קיטרעװכױל ןוא קידלכש ױזַא
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 ןופ טײקפרַאש יד ןרעדנואווַאב סָאד יו רעמ טינ טנידרַאפ יז ןוא ,קיסַָאּפ טינ זיא יז
 ןלעטשרָאפ ךיז ןוא עגַאל ןיימ ןיא ןײגנײרַא ןלעוו רָאנ טסלָאז וד ןעוו םורָאװ .לכש ןייד
 ןיימ ,ןענַאטשרַאפ וטסלָאװ ,ןבעל קינָאטנײיא טנלע ןיימ ןופ ןטייקבעלמענעגנָאמוא עלַא

 ךַאמ ךיא ,טרעקרַאפ :ןדייל עניימ טינ רעסערגורַאפ ךיא זַא ,ןעוועג רעכיז וטסלָאװ ,עביל
 ,רענעלק ייז

 ריד ןביירש וצ טינ ןסָאלשַאב ךיז ייב ןיוש ךיא בָאה ,ןייז טינ לָאז ךַאז יד יו רעבָא
 .רעד וצ ידכ ,טושּפ ריד ביירש ךיא .עשירעדניק ייז טספור וד סָאוװ ,ווירב עניוזַא
 ,ץנעדנָאּפסערָאק רעזדנוא ןופ טכילפ יד ןליפ

 ,תמאב ? ךָאנ סָאװ ןוא ...ןוא טנוזעג ,טָאג ןעקנַאד ,ןיב ךיא ,עיסעּפ ןיימ ,רעבירעדו
 רעזדנוא טימ ךימ ןטסיירט ןייד ןופ ןדירפוצ ןיב ךיא : טרָאװ ןייא ךָאנ ,ָאי ,טינ סייוו ךיא

 ,ןכיגניא ךיז ןעזרעדיוו
 רע ,ןעמָאנ ןיימ ןיא םיא טעב ןוא רעדורב ןטרעעג ןוא ןטוג ןייד רימ ןופ סיוג

 רעטייוו וט ןּוא ,עיסעּפ ערעייט ןיימ ,טנוזעג ייז .,ךַאז רעזדנוא ןגעוו ןעימ ךיז לָאז
 ףיוא ןוא קיטכירפיוא ךיד טָאה סָאװ ,ןעיירטעג ןייד ווירב ערעייט ענייד טימ ןטסיירט

 ,ביל קיבײא
 שטיװָאמַארבא ,ם

 ,סורג ןקיצרַאה ַא רעביא ביג ןהנח ןוא רעטומ רעד

 (1858 רַאורבעפ 18 ,ץענעמאק
 (שיסור ןופ)

 !עיסעּפ ערעייט
 ןייד ןיא ווירב סעשטיװָאניבַאר .ג דניירפ ןיימ ןגירק וצ דובכ םעד טַאהעג בָאה ךיא

 -נגעק ןייד רַאפ רעייז ריד קנַאד ךיא .קינייװניא טגײלעגנײרַא ןעוועג זיא סָאװ ,לווירב
 סנטסקינייוו זיא --- ,רעטרעוו ןיא טינ שטָאכ ,סױרַא ךיז טיי סָאװ ,רימ וצ עביל רעקיטייז

 יניה ןט16 םעד ןבירשעג ןוא טגלָאפעג ךיד בָאה ךיא ,ווירב ןייז ןופ רילָאק םעד ןיא

 -נוא ןגעוו ןעימ ךיז ןטעבעג ,ןליוו ןיימ ןגעק ,םיא בָאה ןוא רעדורב רעזדנוא שדוח ןקיט

 זיא'ס זַא ,לָאמַא ךָאנ רעביא ריד רזח ןוא טגָאזעג לָאמ ןייא ןיוש בָאה ךיא .ךַאז רעזד

 בָאה ריא ןגעוו סָאװ ,הביס רערעכיז רעד רעביא םעד ןגעוו ןטכַארט וצ טסיזמוא רָאג

 ,ווירב ןקידרעירפ ןיימ ןיא ןבירשעג 'ויד ךיא
 ןוא (?) ןיוואר .ג ןופ הצע רעד ןגלָאפ וצ טיירג דיירפ טימ ןיב ךיא ,ךיז טייטשרַאפ

 .ןסייהעג --- ,טגָאזעג רעקיטכיר -- ,ןטָארעג רימ טָאה רע סָאװ ,גנידצלַא ןָאט לעוו ךיא

 ןענָאמרעד םייב דיײרפצרַאה ןיימ ןקירדוצסיוא ריד דנַאטשמוא טינ ןיב ךיא יװ ױזַא
 ,ריד טימ ךיז ןעז וצ טלעװ רעד ןיא רעטסכעלקילג רעד ןייז ךיא לעװ ןכיגניא זַא ,ךיז
 שינעפיט רעד ןיא ןטלַאהנייא דלודעג טימ ןוא ןעייווש וצ ןטסעב ןרַאפ ךיא טלַאה זיא
 רעזדניא ןופ גָאט םעד זיב גנוקיצטנַא ןוא ןליפעג ןופ ןכורבסיוא עלַא ןצרַאז ןיימ ןופ
 ,םענייאניא ןסיגפיונוצ ךיז ןוא ןענעפש ךיז ןלעוו רעצרעה ערעזדנוא ןעוו ,ךיז ןעז

 בָאה ךיא יוװ ױזַא רָאנ ;ווירב ַא ריד ןקיש וצ טייהנגעלעג עטוג ַא טַאהעג בָאה ךיא
 לייוורעד ןוא וועשטידרעב ןייק תבש זיב ןזייװַאב טינ רשפא טעװ סָאד זַא ,טַאהעג ארומ
 ,טייצ רעכעלנייוועג רעד וצ טינ ווירב ןייק רימ ןופ טסָאה ֹוד סָאוי ,םירוסי ןבָאה וטסעוו

 -עג יו ריד ביירש ךיא ןוא טייהנעגעלעג יד ןצינ טלָאװעג טשינ רעבירעד ךיא בָא --

 ,רעדורב סנַאמסָארג .ל זיא סָאד -- טייהנגעלעג יד .טסָאּפ רעד טימ ךעלנייוו
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 ,ווירב עגנַאל ןביירש רימ ךיז-ןעז רעזדנוא זיב ךיד טעב ךיא .ערעייט ןיימ ,טנוזעג ייז
 ,עזָאלברַאפ ןייז לָאז

 ,ןייד
 שטיוװָאמַארכא .ם

 ,סורג ןקיצרַאה ןיימ רעביא ביג רעטומ ןוא רעטָאפ םעד
 .רעטָאפ םעד עדאראש עקיזָאדיד ןבעגרעביא ךיד טענ ךיא
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 (1958 רַאורבעפ 21 ,ץענעמאק)

 (שיסור ןופ)

 ! עיסעּפ ערעייט
 ךימ טָאה ,ןגירק וצ טנייה דובכ םעד טַאהעג בָאה ךיא סָאװ ,לווירב ןירג ,ץרוק ןייד

 ךיא סָאװ ,גָאט ןזיב ןטרַאװ טלָאוװעג טינ בָאה ךיא זַא ,דלודעג ןופ טכַארבעגסױרַא ױזַא

 ןרעפטנע וצ ריד ןעּפ רעד רַאפ ןעמונעג קיליײא ךיו בָאה ןוא ,ךעלנייוועג ריד ביירש

 יווירב עקידרעירפ עניימ ןיא ןטעבעג טינ ךיז בָאה ךיא לפיוו זַא ,עז ךיא יו יױװַא רעבָא

 רָאנ טשינ -- ,טפַאשגנַאפעג ןיימ ןיא טסיירט עקיצנייא יד -- ,ויירב ענייד ןופרעד ןענייז

 בָאה ךיא יוװ ױזַא ןוא ,ןרָאװשג רענעלק ןענייז ייז -- ,טרעקרַאפ -- ,ןרָאװעג רעסערג

 וירב ענייד ןענָאק ,תושקכ עניימ טימ ןליטסעלַאב רעדיוו ךיד לָאז ךיא גיוא זַא ,ארומ

 ךיא לעװ רעבירעד -- ,לֹונ ַא --- ,טגָאזעג רעסעב ,רעדָא עטסנעלק סָאד רָאג ןרעוו ףוסל

 ,עיסעּפ ערעייט ןוא עביל ןיימ .ןגַארפ ןבעגרַאפ רָאנ ריד לעוו ךיא ;ןטעב טינ רעמ ןיוש
 םורָאװ ,ןרעלקרעד טינ סָאד ךיז ךיא ןָאק ןײלַא ,"ךיז טיירג , טרָאװ ןייד טיײדַאב סָאװ
 ? ןיהואוו :ךעלמענ ,ןגַארפ רעיש ַא ןָא ךיז טלעטש זיא ,ןייטשרַאפ טוג סָאד לָאז'מ ביוא

 טינ ךימ טסליוו וד ביוא ,רעבירעד ....וװ .זַא .א ,וו .זַא .א ?ןעמעוו בילוצ ?סָאוװו בילוצ
 וטסעװ טימרעד ; ןגַארפ עלַא יד ףיוא דלַאב רימ רעפטנע זיא ,תוקפס ןייק טימ ןקינייּפ
 ןצנַאג ןטימ ביל ךיד טָאה סָאװ ,םענעבעגעגרעביא ןייד רַאבקנַאד קיבייא רַאפ ןכַאמ
 ,ןצרַאה

 שטיווװָאמארבא .ם
 ;גנַאל זיא געוו רעד ןוא ץרוק זיא טייצ יד זַא ,עביל ןיימ ,טינ סעגרַאפ .ם ,ּפ

 ? טסײטשרַאפ וד
 ,טניירפ ערעזדנוא עלַא ךיוא ,סורג ןקיצרַאה ןיימ רעביא ביג ןדלעפנעזָאר טניירפ ןיימו
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 (1858 ץרעמ ןט2 ,ץענעמאק)
 (שיסור ןופ)

 !עיסעּפ ערעייט

 ,רימ ביולג .המשנ עיינ ַא טצעזעגניירַא רימ ןיא טָאה ווירב רערעייט רעטצעפ ןייד
 ןעמוקנָא ןיימ ןופ גלָאפרעד םעד ןגעוװ גנולייטטימ עקידנעיירפרעד ןייד טינ זַא ,עביל ןיימ
 רימ ףיוא ןכַאמ וצ דנַאטשמוא טינ ןענייז ןכַאז ענױזַא טנזיוט טשינ ,טרָא יינ ַא ףיוא
 ןיא לייא; :רעטרעוװ עקידנקיצטנַא ענייד רימ ףיוא טכַאמעג ןבָאה'ס יװ ,קורדנייא ַאזַא
 ."ריד ףיוא טרַאװ סָאװ ,רע- ןופ סמערָא יד

 יד ןגעוו תונורכז ,ךיז טריפ סע יװ ,ןלייצרעד ןוא רדס טעד ןעװַארּפ ןלעוו רימ זַא
 םענופ טזיילעגסיוא יײז טָאה רע ןעוו ,ןרעטלע ערעזדנוא ןָאטעג טָאה טָאג סָאװ ,םיסנ
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 ךיוא ריד ךיא לעװ ,עביל ןיימ ,ןַאד --- ,טלָאמעד דיירפ רעייז ןגעוו ןוא ,םירצמ ןופ ךָאי
 "עג רעקירָאי-סקעז רעד ןופ ןרָאװעג יירפ ןיב ךיא סָאװ ,ןדיירפ-ץרַאה עניימ ןלייצרעד
 תובשחמ עניימ ןלייצרעד רעכעלריפסיוא ריד ךיא לעװ ןַאד .ץענעמאק ןיא טפַאשנעגנַאפ

 -ַאנ רעצענעמאק ןופ ןרָאװעג טיירפַאב ןיב ךיא סָאװ ,ןליפעג-ץרַאה עקידיירפ יד ןוא
 סקעז ןעגנערברַאפ ייז טימ לָאז ךיא ,טלָאװעג טָאה החגשה יד סָאװ .סרעטקאפ עשיר

 ,עקידנעקנעדליואוו עלַא ןופ גנוניימ רעד טיול ןוא גנוניימ ןיימ טיול ,ןענייז סָאװ ןוא ,רָאי
 .םיירצמ יד רעדייא ,רעקידמערַאברעדמוא ןוא רעגרע לָאמ טנזיוט

 ןופ ןרָאפסױרַא לע ךיא ןעוו ,גָאט םעד ךעלטקניּפ ןגָאז טינ טציא ריד ןָאק ךיא
 טסנָאק וד ןעוו ,טמיטשַאב ןביירש ריד ךיא לעװ טסָאּפ רערעדנַא רעד טימ .ץענעמאק
 ,ביל קיביײיא ךיד טָאה סָאװ ,םענעבעגעגרעביא ןייד ןטרַאװרעד

 שטיוװָאמַארבא .ס
 -רעד ,טניירפ ערעזדנוא עלַא ךיוא ,הנח ןירעגעווש ןייד ןֹוא רעטומ רעזדנוא סירג

 רעטסטנעָאנ רעד טימ ןביירש ךָאנ רימ טסנָאק וד ,דלעפנעזָאר טניירפ רעזדנוא טּפיױה
 יװַא ,ןבירשעג טינ בָאה ךיא :עביל ןיימ ,ןגָאז וצ ןסעגרַאפ ריד בָאה ךיא ,ָאי .טסָאּפ
 בָאה ךיא !ןיינ .רעדורב רעזדנוא ןבירשעג ,ןליוו ןיימ ןגעק ,בָאה ךיא ןַא ,טסגָאז וד יו
 .רעדורב םעד ןטעבעג ךיא בָאה ןליוװ ןיימ ןגעק זַא ,ןבירשעג ריד

 !עיסעּפ עביל
 ,ךוב עשיסור סָאד ,לטעצ עקיזָאד סָאד ןעגנערב ריד טעוװ סַאװ ,םעד ךרוד רימ קיש

 טינ ןָאק ןוא ךַאװש ןיב ךיא ,ךא ,ןשטיװָאניבַאר .ג ייב ןעמונעג ןטכענ בָאה ךיא סָאוװ
 טעװ רשפא ,ןירַא דָאב ןיא ןרָאפ טציא ליוו ךיא .דניק ַא יו ױזַא סופ ןייק טימ ןריר

 ,לבור ַא םענייד ףיוא רעדָא ןובשח ןיימ ףיוא ןבעג רימ ךיד טעב ךיא ,ןפלעה רימ סָאה
 .ןעזרעדיוו םוצ

 ,ןייד
 שטיװָאמארבַא .ם
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 (1859) טירת ,תבטב הרשע ,קיטיירפ ,וועשטידרעב

 (שיאיירבעה ןופ)

 ; טניירפ ןיימ
 סעּפע ךייא לעװ ךיא ןוא טרעה ,ווירב רעייא ףיוא ןרעפטנע ךייא לעװ ךיא רעדייא

 זיא/ס ,לגניי גנוי ַא ןעוועג ךָאנ ןיב ךיא ןעוו ,טנעיילעג לָאמַא בָאה ךיא סָאװ ,ןלייצרעד

 ,ןעמעלַא רַאפ ןזייװַאב וצ זיא השעמ רעד ןופ טלַאהניא רעד .עטכישעג ערַאברעדנואוו ַא

 תודימ עלַא יװ ,טרָא ןוא טייצ ןופ ּפָא ןעגנעה טײקשירַאנ ןֹוא טפַאשגולק סנשטנעמ ַא זַא

 -עג ייז לייוו ,המכח ןוא ןסיוו ןגָאמרַאפ סָאװ ,ןשטנעמ ןַארַאפ ,ןשטנעמ ַא ןופ ןכירטש ןוא

 -ערג טימ רדסכ ךיז ןפערט ייז ןעוו ןוא ,טנרעל'מ ואוו ,טרָא ןַא ןיא ןבעל ןוא ךיז ןעניפ

 -רעל וצ ךיז ןעימַאב ייז ןוא ןלַאפעג ךיז ייב ייז ןענייז ,ןשטנעמ ערעטנרעלעג ןוא ערעס

 טשינרָאג'רָאג טסייװ סָאװ ,רעטסוּפ ַא שטנעמ ַא טפערט סע ןוא .,ןרידוטש וצ ןוא ןענ
= 
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 רע זַא ,טניימ .ןוא ליפ רעייז ךיז ןופ טלַאה רע רעבָא ,ןסיוו םוש ןייק טגָאמרַאפ סָאװ ןוא
 הרות ןופ טסופ ןוא טסיװ זיא ,טבעל רע ואוו ,טרָא סָאד לייוו ,תולעמ עלַא טימ זיא
 ,תולעמ ןוא ןשינעטנעק ענייז ןיא ןוא ךיז ןיא ןביולג לָאז רע זַא ,וצרעד טגנערב סָאד ןוא
 ,טשינרָאג טסייו רע ןוא רעטצענערגַאב ַא ןוא רַאנ ַא רָאג רע זיא ןתמא רעד ןיא ןעוו
 רע זַא ןוא טיהעג רעייז ןייז לָאז רע ,ןשטנעמ ןקידנעטשרַאפ ַא טנרעל עטכישעג ידזטָא
 לָאז ,ָאטשינ זיא שטנעמ רעקיטפנונרַאפ ןייק ואוו טרָאד זַא ןוא ,ןרַאנ ןזָאל טשינ ךיז לָאז
 ןענייז ןעגנוגנידַאב עלעירעטַאמ יד זַא ,זיא לכה-ךס רעד .שטנעמ ַא ןייז וצ ןעימַאב ךיז רע
 רעוו . ..עקידנכערּפשרעדיװ קרַאטש ןענייז ייז --- ,עקיטסייג ,עשיטע יד וצ ךעלנע טשינ
 ַא ןעוו לייוו ,ביױל טרעוו זיא רעד ,ךיז ןופ סרעקירעדינ וצ רעמצלַא וצ ךיז טקוק סע
 טיירפ ,ןטיונ ערעייז וצ ןוא ןשטנעמ עמערָא ןופ ןבעל םוצ וצ ךיז טקוק שטנעמ !ועכייר

 ןכַאז עקיטסייג ןיא עגַאל יד זיא שרעדנַא רעבָא ,טגָאמרַאפ רע סָאװ ,םעד טימ ךיז רע
 וצ וצ ךיז טקוק רע ןעוו ןוא ,םיא ןופ רעכעה זיא ס סָאװ ןעעז וצ ביוחמ זיא שטנעמ ַא
 ךיז תוהוכ עלַא טימ ךיז טימַאב ןוא ןלַאפעג ךיז ייב רע טרעװ ,טרעכעה ןוא סרעכעהזץלַא
 ,דנַאטשרַאפ ןוא ןטייקיאייפ ענייז טיול ןביוהרעד וצ

 ףיוא ךיז ןלעטעּפָא טשינ ךיא לעוו ,ןייז וצ ךיראמ ביל טשינ בָאה ךיא יוװ ױזַא ןוא
 ,טלַאטשעג יד ךייא רַאפ ןעגנערבסורַא רָאנ לעװ ךיא ןוא ,עטכישעג רעד ןופ םיטרּפ עלַא
 -ַאב רעסַאפרַאפ רעד טָאה ריא ךרוד סָאוי ןיא עטכישעג רעד ןיא רעטנעצ רעד זיא סָאװ
 ,קנַאדעג ןקיטכיר ןייז טקיטסעפ

 טָאה רעכלעוו - ןוא ,ןסיוװ זיא'ס רעסָאװ ןופ ןעוועג טייוו זיא סָאװ ,ןַאנרעגנוי ַא;
 ,טייל עגולק ןייק טימ טנגעגַאב טשינ לָאמנייק ךיז ןוא טרעלעג טינ טשינרָאג לָאמנייק

 קרַאטש ךיז ןופ טָאה רע :ץלָאטש רעייז ךיז ייב ןעוועג זיא -- אתזיו זיא ןעמָאנ ןייז --
 -ךָאג זיא'ס זַא ,טדערעגנייא ךיז טָאה רע ןוא ,טנרעלעג ןוא ןייש זיא רע זַא ,ןטלַאהעג
 ןוא ןעגנַאזעג-ביול יד ןעמונרַאפ רדסכ טָאה רע ןעוו ןּוא . . .םיא וצ ןכיילג ןייק ָאטשינ
 ךָאנ ךיז רע טָאה ,ןײרַא גָאט ןיא טביולעג םיא ןבָאה עכלעוו ,עקימורַא ענייז ןופ תופינח
 טוואורּפעג טָאה עטנַאקַאב ענייז ןופ ץעמע ביוא ןוא .ךיז ןופ ןטלַאהעג ןוא טסיירגעגו 'רעמ

 . .אנוש ַא רַאפ טנכעררַאפ םיא רע טָאה ,טּפָארטשעג םיא ןוא טײקמַאזקרעמפיוא ןייז ןעיצ
 עלעגייפ ַא יװ --- טָאטשמיה ןייז טזָאלרַאפ טָאה ןוא ןרָאװעג רעטלע זיא אתזיו זַא ןוא
 ךיילג ןשטנעמ עקיטרָאד יד ןבָאה ,טָאטש רעדנַא ןַא ןיא ןעמוקעג זיא רע ןוא ,טסענ ןייז

 .םיא ןופ טרעטייורעד ךיז ןבָאה ייז ןוא ןצכעריפ עצלָאטש ןוא עשירַאנ ענייז ןעזרעד
 טָאה רע זַא ןוא .רעמירַאב ַא ןוא קינטסַאּפ-ןוא-טסוּפ ַא זיא רע זַא ,ןעזרעד ןבָאה ייז לייוו
 טגָאז ,ןטייווצ ַא ןעלדיז ליוו רענייא ןעוו ןוא םיא וצ ךיז טיצַאב רענייא רעדעי יו ,ןעזעג
 -ּפָארַא ןצנַאגניא ךיז ייב רע זיא ,"אתויו יװ ןַאטַאלרַאש ַא ןוא רַאנ ַא טסיב ודק זַא ,רע
 ןרָאװעג סאמנ םיא זיא ןבעל סָאד ןוא ,טקירעדינרעז ןוא טמעשרַאפ ןעוועג ,ןלַאפעג
 ןיב רעדליוו ןוא רַאנ ַא !רימ וצ זיא ייו :טגָאלקעג ןוא טנייועג רע טָאה טיוט ןרַאפ
 ,"טיוט ןיימ ייב ךיא ןיב רעדליוו ןוא רַאנ ַא ןוא ןריובעג ןיימ ייב ןעוועג ךיא

 רעייא ןיא טדערעג ריא טָאה ,רֶע יו ױזַא .אתזיו רעד טא יוװ טייז ,טניירפ ןיימ ,ריא
 ?רענייק ָאטשינ זיא טלעוו רעצנַאג רעד ןיא זַא ,יײרעמירַאב ןוא ןטיײקשירַאנ רימ וצ ווירב
 ךימ קיטייצכיילג ןוא טייקנייש ןוא המכח רעייא טימ ןכיילגרַאפ ןענָאק ךיז לָאז סָאװ
 זַא ןוא ,ןכדׂש ַא רָאג ןיב ךיא זַא ,טכַארטעג ךיז ןוא ,דנַאש וצ ןוא עטָאלב וצ טכַאמעג
 וצ טשינ ןסָאלשַאב ךיא בָאה רעבירעד .ןדיי ייב הארוה ארומ ַא ןוא רעגולק ַא טייז ריא

 'רעדעפ ןיימ זַא ןוא ,ןפָא ךייא ןגָאז ןוא ךייא רַאפ גנוניימ ןיימ ןטלַאהַאברַאפ ןוא ןעניוש
 ַא טי ריא !ןכיוה ערעייא ןופ ּפָארַא ךיז טזָאל !דלַאװנעכיײא .ךייא ןפָארטשַאב לָאז

 'זיא סָאװ זיא ,ןשטנעמ טימ טרעקעגנָא טשינ ןוא טנרעלעג טשינ ,טנעיילעג טשינ ,לגניי
 ןוא ,ןגיל ץלַא זיא'ס !ייז טימ ךיז טמירַאב .ריא סָאװ ,טייקסיורג ןוא טייקנייש רעייא



 ךוב"עלעדנעמ סָאד : 56

 שטנעמ ַאזַא לייוו ,רימ וצ ןביירש ףיוא טרעה ןוא ,םירוביד עכיוה עכלעוַא טשינ טדער
 ךיז טכוז ,טייג .דמערפ רימ זיא הואג-לעב רעטסופ ַאזַא ,רעדיוװרעד רימ זיא ,ריא יו
 ,ייז טימ ךיז טדניירפַאב ןוא רעטלע רעייא ןופ טניירפ ערעדנַא

 ןרעפטנע ךייא ךיא לעװ ,וט ךיא סָאװ ןוא דנַאטשוצ ןקיטציא ןיימ ןסיוו טליוװ ריא
 ןענייז -- ןעקנַאדעג ערעייא יו טשינ ןוא ,געוו ןיימ טשינ זיא געוו רעייא זַא ,רוציקנ
 ןייק טשינ ךיוא ןוא הרות ןייק טימ טשינ לדנַאה ןוא רערעל ןייק טשינ ןיב ךיא .עניימ
 טימ ךיז םענרַאפ ןוא בוטש ןיא ץיז ךיא ,להוא-בשוי ַא ןיב ךיא .טביירש ריא יוװ ,ןכדש
 ךימ טריפ סָאד ןוא טלעוו ןיימ זיא סָאד ,גנוקיטפעׂשַאב עצנַאג ןיימ זיא סָאד ןוא ןענרעל
 ךימ ןביול סָאװ ,ןשטנעמ ענעעזעגנָא ןשיווצ םוק ךיא ביוא ןוא .ןגעוו עקיטרַאפטכער ןיא
 טשינ ךימ טלַאה ךיא ןוא ץלָאטש טשינ ךיא ןיב ךָאד ,ךימ ייז ןעמיר ווירב ערעייז ןיא ןוא
 !ליפ רעייז רימ טלעפ סע זַא ,טרעוו ןיימ סזייוו ךיא לייוו ,סיורג

 ןסיוו ליפ רעייז ךָאנ טלעפ רימ ? ןריצלָאטש ןוא ןעמירַאב ךיז ךיא ןָאק סָאװ טימ-
 טימ טמירַאב ןענייז סָאװ ,יד וצ ,עטנרעלעג יד וצ ןכיילגרַאפ טשינ ךיז ןָאק ךיא ןוא
 גייל ךיא .םימכח ןוא רעשרָאפ יד םורַא געוװ ןיימ ךעלעמַאּפ רימ ייג ךיא .ןעמענ ערעייז

 עטמירַאב יד ןופ טפַאשגולק יד םענרַאפ ךיא ןוא ערעל סנָאסלעדנעמ וצ רעוא ןַא וצ
 ,ןרעשַאב רימ טעװ טָאג ןוא ןרעוו ןפלָאהעג ייז ןופ ךיא לע רשפא ,עטנרעלעג עשטייד

 -לעוו וצ .גנוטכיר רעקירעהשג רעד ןיא ןטכיר ןעקנַאדעג עניימ ןוא ץרַאה ןיימ לָאז ךיא
 ןוא טעברַא ןיימ זיא סָאד ...שטנעמ רעקיטפנונרַאפ רעדעי טראג ןוא טבערטש סע רעכ
 ןיימ ןייז טעוװ סָאד זַא ,טָאג וצ ףָאה ךיא ןוא ,טייצ עצנַאג יד ןעמונרַאפ ךיא ןיב טימדעד
 -רַאפ טשינ טעװ רע ןוא רימ ןופ טלַאה רעווש ןיימ לייוו ,ןבעל ץנַאג ןיימ גנוקיטפעשַאב
 ךיא ןוא טוג טציא רימ זיא סע .טרעגַאב ץרַאה ןיימ סָאװ ,סטוג סָאדלַא רימ ןופ ןדיימ
 ןעמ טעװ --- ןגערפ וצ ןעמעוו טסייוו ריא ביוא ,רָאנ טגערפ .ןבעל ןיימ ןופ ןדירפוצ ןיב
 ,דובכ טימ ןוא קיאור בעל ךיא זַא ןוא קילג טרעשַאב זיא רימ וַא ,ןגָאז ךייא

 זיא סָאװ ,ךַאז ַאזַא טשינ זיא קילג זַא ,רעשרָאפ ענעדיײשרַאפ ןופ גנוניימ יד זיא סָאד
 ןוא ,טקילגַאב טָאה םיא זַא .רע טכַארט ,םענייא טלעפעג סע סָאװ .ןעמצלַא רַאפ ךיילג
 ןתמא ןיא רעבָא .ןעמעלַא רַאפ טוג זיא סָאד זַא ,ןעמ טניימ ,םיבר םעד טלעפעג סע סָאוװ

 ןעוו ,קילג ַא רַצֹפ סע טלַאה ריא ןוא רערעל ַא טייז סָאװ ,ריא ךיוא .ױזַא טשינ סע זיא
 "עד ןוא ,שדוח ַא לבור 5 רַאפ םיא טימ טנרעל ריא סָאװ ,דימלת ַא ךייא ךיז טפערט סע
 טגערפ ריא ןוא ,רערעל ַא יו קילג רעדנַא ןייק רָאפ טשינרָאג ךיז ריא טלעטש רעביר
 (סעיצקעל) ןקָארוא טימ ךיז ןעמענרַאפ וצ ריא יו רעכעלקילגצ ַאזַא ךיוא ןיב ךיא וצ ,ךימ
 טנזיוט ןבעגעג רימ טלָאװ ןעמ ןעוו ,תמאב ןוא .גָאט ַא העש עכעלטע ןפיוקרַאפ וצ ןוא
 קילג רעייא ןוא ,הכאלמ רעקיזָאד רעד טימ ןעמענרַאפ ךיז טלָאװעג טשינ ךיא טלָאװ ,לבור
 ,קילגמוא ןַא יו ןגיוא עניימ ןיא סיוא טעז

 טנָאמרעד רעבירעד ןוא ,ןכדש ןייק טשינ ןיב ךיא זַא ,לָאמַא ךָאנ רעביא רזח ךיא
 -עג .ה"ע ,ןאמלהעמ ייב ןכדש ַא ןעוועג ןיב ךיא ןעוו ,דניז עקילָאמַא עניימ טשינ רימ
 ןוא ,ןכערברַאפ םעד ןיא טקילײטַאב ןעוועג ןענייז רעטומ ןוא רעטָאֿפ רעייא זַא ,טקנעד
 לעװ ךיא ןוא ,רדנ ַא ןבעגעג ךיא בָאה ןַאד טניז רעבָא .םעד וצ טדערעגוצ ךימ ןבָאה ייז
 סָאד .ןביוא ןופ זירכמ זיא'מ סָאװ ,ןכַאז ןיא ןשימ וצ טשינ רעמ ךיז ,ןכערב טשינ םיא
 סעּפע ןטעב ךימ לָאז רע ןעוו סָאװ ,רעטָאפ ןטרעעג רעייא ןרעפטנע ךיוא ךיא לעוו עבלעז

 ,רימ רַאפ הּפרח ַא זיא סע לייוו ,סָאד טשינ רעבָא ,םיא רַאפ ןָאט ןרעג ךיא לעװ ,סשרעדנַא

 גונעג ןַארַאפ ,םשה ךורב ,ןענייז סע .דניזעגזיוה סרעווש ןרַאפ ןוא החּפשמ ןיימ רַאפ

 םעדייא ןַא רַאפ ןעמונעג רעווש ןיימ רימ טָאה םעד בילוצ טשינ ןוא ,ןדיי ייב םינכדש

 ןוא ,ןרָאװעג ןפַאשעגע ךיא ןיב ףיורעד טשינ ןוא ,רימ ףיוא טלעג ליפ ױזַא טרטּפ רע ןוא
 .טייקנבעגעגרעביא ןוא סיילפ ַאזַא טימ דיא ןרעל םעד בילוצ טשינ
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 טלָאז ריא ,ןגָאז ךייא לָאמַא ךָאנ ךיא ליוװ ,ווירב ןייֿמ קידנערַאפ ךיא ּרעדייא ןוא

 ערעייא ףיוא הטרח טָאה ןוא געוו ןטכעלש םעד ןופ ּטָא ךיז טרעק ,אתזיו יו ןייז טשינ

 לעװ ,'וימ וצ ןביירש טעװ ןוא רעקיטפנונרַאפ ןרעוו טעוװ ריא ביוא ,ןַאז ןוא ,ןעקנַאדעג

 ,טגגוי ןיימ טניװ שטנעמ רעקיטרעפטכער ןֹוא רעקידתמא ןַא ןינ ךיא לייוו ,ןרעפטנע ךיא

 שטיווַאמַארבַא .י .ש

 .וירב ערעייא ןענעייל טשינ לעװ ךיא לייוו ,דימ וצ ןביירש טשינ רעמ טלָאז ריא

 סָאװ ,ןטנַאקאב א םענייז ףיוא טכַארבעגשױא ןעװעג עלעדגעמ ןיא ,וירב םענופ ןעז וצ זיאס יװ

 ,זיא רענעי לייװ ,טרעפטנעעגּפָא ףרַאש םיא טָאה עלעדנעמ .ןכוש ַא ןייז ןצ טגיילעגרָאפ םיא טָאה

 רימ .ןגאלשרָאפ עקיזנרעדינרעד ,עקיסַאּפ ןייק טשינ טימ םיא וצ ןענַאטשעגוצ קרַאטש ,סיוא טזייװ

 ךיוא ןוא ,רעװש ןייז ןופ זה ןיא רדנאטשוצ:טימעג סעלעד:42 ןגעװ םיטיּפ ווירב ןיא ,בגא ,ןבָאה

 .ןרידוטש ןוא ןענרעל סעלעדנעמ ןגעוי

 יה ךרכ ,1927 ,ביבא-לת ,"?ומושר, ןיא טקורדעג ןזיא לַאניגירָא רעשיאיירבעה רעד
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 (ץענעמאק ןייק טניירפ ַא וצי
 (1859) טירת טבש גיי ,וועשטידרעב

 (שיאיירבעה ןופו
 "רעד זיא סע .ךייא ןרעפטנע וצ טציא זיב טמַאזרַאפ בָאה ךיא סָאװ ,רימ טיגרַאפ

 טפַאשביל ןיימ .לייוו רַאפרעד טשינ ןוא ,ןגרָאז ענעדיײשרַאפ טַאהעג בָאה ךיא לייוו ,רַאפ
 סָאװ ,ץלַא ףיוא ןרעפטנע ךייא ךיא לעוו טציא .ןרָאװעג טרענימרַאפ ,הלילח ,זיא ךייא וצ
 ,טגערפעג ךימ טָאה ריֹא

 ןעקנעש לָאז רע זַא ,ןיוועל 'ה טניירפ ןיימ טימ ךייא ןגעוו טדערעג ןיוש בָאה ךיא
 ןיוועל זַא ,רעכיז ןיב ךיא ןוא ,ןפלעהסיורַא ךייא לָאז רע זַא ןוא טײקמַאזקרעמפיוא ךייא
 ,ריא ןוא .הבוט ַא ןָאט וצ ביל טָאה ןוא שטנעמ רעטונג ַא זיא רע לייוו ,ץלַא ןָאט טעוו
 ייב ללכב ןוא ןגיוא ענייז ןיא ןח ןעניפעג וצ ןעימַאכ ךיז טּפרַאדַאב ריא ,טניירפ ןיימ
 -רעד ךייא ןענָאק םישעמו ערעייא ןוא ןרעטנעענרעד ךייא ןענָאק םישעמ ערעייא .ןעמעלַא

 קיסיילפ טנרעל .הדובע ןוא הרות ןופ ךָאי םעד ןופ ןדייל וצ ךיז ףיוא טמענ ןרעטיו
 סרעדנוזַאב ןוא .ןשטנעמ ןדעי ןופ ליצ רעד ךָאד זיא סָאד לייוו ,דימ טשינ טרעוו

 טו ְךֹוא ןכיירגרעד ריא טעװ ןאד ןוא ,ךַארּפש עשיסור יד קיסיילפ ןענרעל וצ עז
 עובלמ ַא ןָאטנָא ךיז טעוו ריא ןעוו ,םעד  ןופ ןטערטוצּפָא ךיז טיה רעבָא .ןרעװ טקילגַאב
 -ַאב וצ ,ןשטייד עיינ יד ןופ געוו ןפיוא ןזָאלקעװַא ךיז טעװ ריא ןוא ןדיי-טשינ ַא ןופ
 ןכַארּפש קיצעביז ףיוא ןגרָאמ-טוג ןגָאז וצ ןוא רפס ןדעי ןופ המדקה רעד טימ ךיז ןענעק

 ןוא ןייג ןריולרַאפ ןַאד טעװ ריא זַא ,טנייה ךייא ןרָאװ ךיא .ןכַאז ינימ עכלעזַא ךָאנ ןוא |
 ּפָא טרעק .טניואוו ריא ואוו ,דנַאל ןדמערפ םעד ןיא ור ןייק ןעניפעג טשינ טעװ ריא
 טלָאז ריא ןוא ,ערעל סטָאג רָאנ ןייװ לָאז רעגַאב רעייֵא ,סטוג רָאנ טוט ןוא סטכעלש ןופ
 ,םידומיל עקיטיונ יד טימ ןעמענרַאפ ךיז טכַאנ ןוא גָאט רָאנ

 זיוח ןיא קידנעטש ץיז ךיא .סיינ ןייק ןטכירַאב וצ סָאװ טשינ ךיא בָאה רימ ןגעוו
 ,טָאג זיא טביולעג .ןסיורד ןיא סױרַא טשינ טעמכ ייג ךיא ןוא ,קיסיילפ ןרעל ךיא ןוא -

 עלַא יד רַאפ ּפָא רימ טינ ןוא רימ טלָאצַאב רע ןוא החונמ יד ןבעגעג רימ טָאה רע סָאװ
 עניימ עלַא עמדיו ךיא .ץענעמאק ןיא טַאהעג בָאה ךיא סָאװ ,ןטייקירעוװש ןוא ןגרָאז
 בורקב ןענעייל --- ףליה סטָאג טימ --- ריא טעװ רשפא .ןרידוטש וצ ןוא ןענרעל וצ געט
 טימ ,ןרעטש רעבעגסױרַא םעד ןופ ,"קחצי יבכוכ, ןיא ןקורד ךיז טעװ סָאװ ,קרעוװ ןיימ
 ,רעבאלטָאג (.ב .א) ןטבילעג ןיימ ךרוד טנעקַאב ךיז בָאה ךיא ןעמעוו
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 ,השקב ןיימ ןליפרעד טעוװ ריא זַא ,ףָאה'כ ןוא ,ךַאז ןייא ,טניירפ ןיימ ,ךייא טעב ךיא
 טניירפ ןיימ ייב טזָאלעגרעביא ךיא בָאה ,ץענעמאק ןופ ןרָאפעגקעװַא ןינ ךיא רעדייא
 ןטייב וצ טייצ יד זיא סע .,דמלמ םעד רעדורב ןיימ ןופ טעליב םעד דלַאװנעכיײא רעזייל
 טניירפ ןיימ ןופ ףליה רעד טימ טלָאז ריא ,ךייא ךיא טעב ,םעיינ ַא ףיוא טעליב םעד
 טעז רעבָא ,ןרעדנַא ןַא ףיוא עיצקעריד רעד ןיא טעליב טעד ןטייב ,דלַאװנעכיײא רעזייל
 -נַא טשינ ןוא ,שטיװַאמַארבַא שריה ןעמָאנ םעד טעליב םעיינ םעד ןיא ןביירשוצניירַא
 ךיא ןוא ,טלָאצַאב ,ןטסָאק טעוו סע לפיוו ןוא .ןרעדנע טשינ ,םשה ןעמל ,טעז .שרעד
 ריא טלָאז לטעליב עיינ סָאד .טסָאּפ רעטשרע רעד טימ ןרעקמוא קנַאד טימ ךייא לעװ
 ריא ביוא ,ךייא ייב ןגיל סע לָאז רעדָא ,דלַאװנעכײא רעזייל 'ה טניירפ ןיימ וצ ןבעג

 ךיא .הבוט עקיזָאד יד רימ טוט .םיא ןעמענ ןוא ןעמוק טעװ רעדורב ןיימ זיב ,טליוו
 ןרעקמוא רימ לָאז רע ,רָאטקעריד םוצ (השקב) עינעשָארּפ ַא טקישעג גנַאל ןופ ןיוש בָאה
 טשינ גירק ךיא ןוא םישדח ייווצ רַאפ (תוריכש) עינאווָאלַאשז יד ןוא ןטנעמוקָאד עניימ
 ,דלַאװנעכיײא רעזייל טניירפ םעד ןעמָאנ ןיימ ןיא ןטעב רעבירעד ריא טלָאז .הבושת ןייק
 סָאװ ןֹוא .עקניצשַאוו רעביירש םייב ןגערפ רע לָאז ,עיצקעריד רעד ןיא ןייז טעװ רע ןעוו
 ,טימ רימ טלייט ,ןרעפטנע טעװ רע

 טגָאז ,דניזעגזיוה ןייז ןוא דלַאװנעכיײא רעזייל 'ר דניירפ ןיימ ןעמָאנ ןיימ ןיא טסידג
 ןלופ ןטימ סטוג סָאדלַא םיא שטניוו ךיא ןוא ביל ,לָאמ עלַא יװ ,םיא בָאה ךיא זַא ,םיא

 .ןצרַאה

 .לָאמ טנזיוט ןעמָאנ ןיומ ןיא םיא טשטנעב ןוא ןיוועל 'ר טניירפ ןיימ ךיוא טסירג
 ןוא ,טניירפ ןיימ טייז ריא זַא ,ןסיוו ךיא לע ,תושקב עניימ ןליפרעד וצ ךייא טעב דיא
 ,ךיג רימ ןרעפטנע

 ,טניירפ רעקיבייא רעייא ןיב ךיא

 שטיווָאמַארבַא .י .ש

 רעביא טיג ,קסלָאדָאּפץצנעמאק ןייק טניירפ ןטוג א ֹוצ ןבירשעג ,רעקידרעירפ רעד יװ ,ווירב רעד

 ןוא ,ןיװעל ,רעװש ןייז ייב טבעלעג טָאה רע ןעװ ,ועשטידרעב ןיא חור-בצמ ןוא גנומיטש סעלעדנעמ
 ,ןענרעל םוצ ןבעגעגרעביא ןצנַאגניא ןעוװעג

 'ה ךרכ ,1927 ,ביבא-לת ,"תומושר, ןיא ,לַאניגיױָא ןשיאיירבעה ןיא ,טקורדעג

 14 י

 (1859) טייירת טבש ז"כ ,קיטסניד ,וועשטידרעב
 (שיאיירבעה זופ

 ! טניירפ ןיימ
 טַאה ריא לייוו ,ךייא ףיוא ךיז ןזגורב טָאטשנָא ןוא ,ןעמוקַאב ךיא בָאה ווירב רעייא

 רעד זיא סָאד לייוו ,טכַאלעג ךיא בָאה ,ךייא וצ טכעלש ןיב דיא זַא ,ןעוועג דשוח ךימ
 רעדָא ןעגנירּפש וצ לרעגנירּפש ַא יוו ךעלסיפ ןגָאמרַאפ ייז סָאװ ,טייל עגנוי ןופ רעגייטש
 ןופ ןעגנירּפש ייז ,ןייטשנייא טשינ ןָאק ןוא טרָא וצ טרָא ןופ טילפ סָאװ ,לגייפ א יו
 ,דשח וצ ןביולג ןופ ןוא דנַאטשרעדיװ וצ הענכה ןופ ,קערש וצ תמא ןופ ,האנש וצ עביל
 -ניזעג ךיא בָאה רשפא .טשינ טרָא ןייא ןייק ףיוא לעטשּפָא ןייק טשינ ןבָאה ייז ןוא
 אמט ַא וצ ןכילגרַאפ םיא בָאה ךיא סָאװ ,ןשטנעמ ַא טצעשעג-גנירג בָאה ךיא סָאװ ,טקיד
 -גרעב יד ףיוא דניא ַא וצ רעדָא שריה ַא וצ םיא ןכיילגרַאפ וצ טָאטשנָא ,לרעגנירּפש
 זיא סָאװ ,טנגוי רעד ףיוא ןייז זגורב טשינ ןעמ ףרַאדַאב ,ןייז טשינ לָאז ס יװ ,וציּפש
 -עד ןוא .טע יז טוט קיניזטסואווַאב טשינ לייוו ,הבוט ןייז טכיז סָאװ ,שטנעמ ַא דשוח
 | ,דניז ןייד ךיא ךיוא ביגרַאפ רעביר
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 ףיוא גָאז ךיא לייוו ,דלַאװנעכיײא ןגנוי םעד ףיוא טשינ לביארַאפ ןייק ךיוא בָא ךיא
 זַא ,סיױו ןוא ,ןדלַאװנעכײא טוג ןעק ךיא ."ותמהב שפנ קידצ עדוי, :קֹוסּפ םעד םיא
 רע טלָאוו יוװ ,סָאד טשינ ןעוו ליױו .טדערעג ױזַא רע טָאה ךימ .ןקידַײלַאב וצ :טשינ

 -ייווצ ףיוא ןרעוו טגערפעגּפָא ןַאק סָאװ ,הצע עשירַאנ ַאזַא ליומ ןייז ןוֿפ טכַארבעגסױרַא
 ןופ לרעּפ ךַארּפש רעשיסור רעד ןיא זיולב ןטלַאהַאב ןעד ןגיל ,תישאר : םינפוא יילרע

 ךיא רעדייא ,ךַארּפש עקיזָאד יד הליחתכל ןענרעל וצ ךימ טָאר רע ּזַא ,ןסיוו ןוא המכח

 ? טײקשירַאנ ַאזַא ןטכַארט וצ רַאנ ַאזַא זיא .רעוו ןוא ? טייקכעלטנפע רעד ןיא סױרַא םוק
 ןגעוו ןלייטרוא רע ןָאק ,חומ ןייז ןיא דנַאטשרַאפ לקיטש ַא טָאה רע בוא ,סנטייווצ ןוא
 רע סָאװ ,רע ךָאד המ .ןײלַא ךיז ןופ "רמוחו לק; ַא ןופ שיסור ןיא שינעטנעק ןיימ
 ןביירש וצ ןזיווַאב רע טָאה ךָאד ןוא ,שיאיירבעה ןייק טשינרָאג ןעק ןוא טשינ טייטשהַאפ
 בָאה ךיא סָאװ ,שטיוָאמַארבַא .ךיא זיא ,הרוש עצנַאג ַא טנַאה רשנעגייא ןייז טימ רימ
 טציא ךיא ןעק יאדווַא זיא ,ץענעמאק ןיא קידנעייז ךָאנ שיסור טנעיילעג ןוא טנעקעג

 -ךעל סָאד וליפא ,תמאכ ןוא) !שיסור ןיא תורוש רעטנזיוט וליפא ןוא הרוש ַא ןביירש
 ךיא בָאה ךָאד ,רימ ייב רקיע ןייק טייצ רעקיטציא רעד ןיא זיא ךַארּפש עשיסור יד ןענ
 ,(ווירב עכעלדירפ וליפא ןוא ץלַא ריא ןיא ןקירדסיוא ןָאק ךיא ןוא שיסור טנרעלעג ליפ
 ,דייר עקיטשינ ענייז טימ ךימ ןענערָאצרעד וצ ןעוועג טשינ הנווכ ןייז זיא סיוועג רעבָא
 רַאפ ןרעפטנערַאפ ךיז --- זיא סָאד ןוא ,הנווכ ענעטלַאהַאברַאפ ַא ייברעד טָאה רע רעבָא
 ךיא לייוו ,ךיא רָאנ ,קידלוש טשינ זיא רע זַא ,טניימ סָאד ,אטח ןטנזקַאב ןייז ףיוא רימ
 ןוא ,ווירב ןייז ןיא טניימעג טָאה רע סָאװ ןענַאטשרַאפ טשינ ןוא טַאהעג תועט ַא בָאה
 רעוו ןוא ,גנורעפטנערַאפ עשלַאפ ַא זיא סָאד רעבָא ,דייר ענייז טדנעוװעג ןענייז םעד וצ
 ןעוועג שייבמ ךימ טָאה רע יאמלה ,ןעניוטש טעװ ,רימ וצ ווירב ןייז ןענעייל טעװ סע
 טדערעג טלָאװ סע יוו טדערעג רימ וצ ךָאד טָאה רע .קיזלושמוא ןיב ךיא ןעוו ,טסיזמוא

 רע טָאה ױזַא ,ןכדש םעד עלעקייח וצ םכח רעקידסחוימ ןוא ריבג רעטמירַאב רעכייר ַא -
 ןופ ןוז ןייק טשינ ןוא ןכדש ןייק טשינ ןיב'כ זַא ,טסעגרַאפ רע ןוא ,רימ וצ טדערעג !

 רעוװ !ןבעל'כ .גנוקיטפעשַאב ןיימ זיא הרות יד ןוא להוא-בשוי ַא ןיב ךיא רָאנ ,ןכדש ַא
 סָאװ ןוא סע זיא רעוו : טגָאזעג ןוא טרעדנואוועג ךיז טָאה ,ווירב ןייז טנעיילעג טָאה סע
 וצ ןוא ױזַא ןדער וצ טגַאװעג טָאה סָאװ ,דלַאװנעכײא רעד-טָא שטנעמ ַא רַאפ סע זיא
 ןימ ַא עקַאט ךיא ןיב רשפא ,טרעדנואוועג ךיז רע טָאה רימ ףיוא ןוא .,ךיז ןעמירַאב
 ,ןכדש

 ַא ןייז וצ טרעװ טשינ ןיב ךיא זַא ,ןעגנורדעג זיא דייר ענייז ןופ זַא ,זיא ףוס רעד
 ןביילקסיוא לָאז רע זַא ,טרעוו טשינ זיא וועשטידרעב טָאטש יד זַא ןוא ,םיא רַאפ ןכדש
 טלָאצַאב םיא ןוא טגרַאקעג טשינ ךיא בָאה רעבירעד .רעטכעט עריא ןשיווצ יורפ ַא ךיז
 -ּפָא ךיז ןוא ןלָאצּפָא ביל בָאה ךיא ,המקנ ןופ שטנעמ ַא ןיב ךיא לייוו ,הדמ דגנכ הדמ
 ךימ ןוא רימ ןבירשעג ןוא לכש טַאהעג טלָאװ רע ןעו ,ךעלקריוו ןוא .. .ןענעכערוצ
 ןוא ןשטיוװָאניבַאר וצ ןבירשעג בָאה ךיא יוװ) ןטייווצ םוצ טביירש רבח ןייא יוװ טרסומעג
 ,(יורפ ןיימ ןטנּפָא ןכָאנ ,ןילַא ןבילבעג ןיב ךיא ןעוו ,טניירפ עטוג עקירעביא עניימ וצ
 טעװ סע ןעוו םיא רַאפ ןגָאזטוג ןוא ןפלעהסױרַא םיא לָאז ךיא ,ןטעב ךימ לָאז רע ןוא
 -רעד דיירפ טימ ןרעג ךיא טלָאװ ,הלכ ענייפ ַא וועשטידרעב ןיא םיא רַאפ ןפערט ךיז
 ַא רַאפ טוט'מ יו טציטשעג םיא ךיא טלָאװ ןצרַאה ןצנַאג ןטימ ןוא ,השקב ןייז טליפ
 יו ,סיורג ןטלַאהעג ךיז טָאה רע ,ןָאטעג טשינ ױזַא טָאה רע רעבָא .טניירפ ןטוג ןעיירט
 םיא םענרַאפ ךיא סָאװ ,סע ךיא ןיב רעוו ןוא ,ןבָאה וצ הנותח טשינרָאג טױעגַאב רע
 ןוא ןעגנַאזעג-ביול יד ןופ ןוא ? ךודיש ַא ןדער םיא רָאג גַאװ ךיא ןוא ,ןכַאז עכלעזַא טימ
 בָאה רשפא .ןעלדיז וצ ךימ רעבירַא רע זיא ,ןובשח םענעגייא ןייז ףיוא ןעיירעמירַאפ !
 םיא בָאה ךיא ןוא ןעלדיזוצּפָא םיא טלייאעג בָאה ךיא סָאװ ,טקידניזעג םיא ןגעק ךיא
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 עלַא יד-טָא טדערעג קיניזטסואווַאב טשינ רע טָאה רשפא .תוכז ףכל ןעוועג ןד טשינ

 טָאה רע סָאװ ןבירשעג ןרעגמוא טָאה רֶע ןוא שיטקַאטמוא זיא רע לייוו רָאנ ,ןטײקשירַאנ

 טימ רעבָא ,ןדלַאװנעכייא ךיוא ןוא ןדיי עלַא ןייז לחומ רימָאל : טציא ךיא גָאז ,ןבירשעג

 ,רערעייט ןיימ ,אטח רעייא רעבָא .דניז עכלעזַא ןייגַאב טשינ רעמ לָאז רע ,גנידַאל ַא

 ריא טָאה ווירב רעייא ןוא ,דובכ ןיימ טיהרַאפ טשינ טָאה ריא לייוו ,סיורג ךיוא זיא

 -ַאב וצ ןעוועג יאדכ טלָאװ סע .ןטייקדליוו ןביירשוצ רימ לָאז רע ,אנוש ןיימ ןבעגעג

 טָאה ריא ךיוא זַא ,קידנסיו רעבָא ,ןביירש טשינ לָאמנייק ךייא רעמ ןוא ךייא ןפָארטש

 .הלווע רעייא ןעקנעדעג טשינ לעוו'כ ןוא דלוש רעייא ּפֶא ךיא קעמ ,ןרעגמוא ןָאטעג סע

 .ןברק ןטעפ ַא ןעגנערב ריא טלָאז ,ןרעוו טיובעג טעוו שדקמה-תיב רעד ןעוו רעבָא

 ,ךָאד טסייו ריא .ךָאװ עדעי ךייא ןביירש וצ -- ךַאז ערעווש ַא רימ ייב טעב ריא

 עניימ ,טעברַא רעקילייה ַא טימ ןעמונרַאפ ןיב ךיא ןוא ועייגקידייל ןייק טשינ ןיב ךיא זַא

 טייצ יד טשינ זיא'ס ןוא ,הרות ןייז וצ ןוא טָאג וצ ןבעגעגרעביא ןענייז ן'העש ןוא געט

 םירבד ןסעומש טַאלנ ןוא ,טניירפ וצ ווירב ךרוד ,ביוט עשירַאנ ַא יו ,עביל ןעקרָאװ וצ

 עניימ ?ןלייטטימ ךייא ךיא ןָאק סָאװ ןוא ?ןביירש ךייא ךיא ןָאק סָאװ לייוו ,םילטכב

 ןוא ,ןעגנורעדנע םוש ןייק ןָא ,גָאט רעגנַאל ןייא יו ןענייז וועשטידרעב ןיא געט-סנבעל

 ץנַאג ןענַאטשעגפיוא ךיא ןיב טנייה .ןטייוצ ןפיוא ךעלנע זיא גָאט ןייא ןופ רדס רעד

 -עג ןוא ייט ןעקנורטעג ,טנרעלעג ןוא ןסעגעג ,טנרעלעג ןוא ,ןדעטשנגרָאמ ןטימ ,ירפ

 סיינ סעּפע טָאה ריא ביוא --- ריא ןוא .ןגרָאמ ךיוא ױזַא ןוא ,טכַאנ רעבלַאה זיב טנרעל

 ןיימ ןוא ,סנטייו ןופ ךָאד ןענייז ןגיוא עניימ ,ןסיו וצ רימ טיג ןוא רימ טביירש --

 ,ךייא טימ זיא ןצרַאה

 ,סטוג סָאדלַא ןעמָאנ ןיימ ןיא םיא טשטניוו ןוא ןיוועל 'ח טניירפ ןיימ טסירג

 ןעגנערב ךייא ןָאק סָאװ ץֹלַא טוט ןוא קיסיילפ טנרעל ןוא קרַאטש טייז ריא ןוא

 טדנעוו קילג רעייא זַא ,טשינ טסעגרַאפ ןוא טקנעדעג .טפנוקוצ רעד ןיא תילכת ַא וצ

 ןייז ךייא טעוו -- ,ןרידוטש ןוא ןענרעל טעװ ריא ביוא .הדמתה ןופ סיילפ רעייא ןופ ךיז

 ביוא .ךייא וצ ייוו זיא -- טייצ יד ןרטפ ןוא ןליופ ךיז טעוו ריא רעבָא ביוא ! ליואוו

 ןטלַאהַאב ןענָאק ךיז טייצ רעד טימ ריא טעװ ,חמכח ןופ ןטָאש ןיא ןציש ךיז טעו ריא

 ןדניוושרַאפ סע טעוװ ,טלעג זיולב ןטסולג טעװ ריא רעבָא ביוא ;טלעג ןופ ןטָאש ןרעטנוא

 ןוא טסוּפ ןביילברַאפ טעװ ריא ןוא ,קעװַא טילפ סע ,לגיופ יװ זיא טלעג לייוו ,ךייא ןופ

 סָאװ ,ןעמוקַאב ןסיוו וטסָאה : טגָאזעג טָאה םכח רעד סָאװ ןיימ רעד זיא סָאד ןוא .טסיוװ

 ! ןעמוקַאב וטסָאה סָאװ ,ןסיוו ריד טלעפ'ס ביוא ? ריד טלעפ
 ,טפאשרעפ ריד טייהזייו וד ןעו

 ? טכינ ןַאד וד טסעצטיזצב סאוו

 ,טפַאררצ ןַאד וד טטָאה סאוו ,ךָאד

 ,טכירבעג ריד טייהזייו ןא סע ןעוו

 ןופ ץרַאה םעד ןופ סױרַא ןעמוק ייז ,דייר-ףָארטש עניימ ןסױטשּפָא טשינ טלָאז ריא

 ,קילג ךייא טרעגַאב סָאװ ,טניירפ רעייא

 שטיווָאמַארבא .י .ש

 ןיימ תמאב זיא דלַאװנעכײא רעגנוי רעד זַא ,טגָאז ריא טָאו ,קיטכיר זיא'ס ביוא

 ךיא וַא ,םיא טגָאז ןוא ןעמָאנ ןיימ ןיא םיא טסירג ,רימ טימ טוג זיא רע ןוא טניירפ

 .דניז ענייז םיא לזומ ןיב ךיא ןוא דלוש ןייז ןסעגרַאפ ןיוש בָאה

 יװ ,ןזײװ קסלָאדָאּפץענעמאק ןיא טנײרפ עטוג עגײז וצ ןעלעדנעמ ןופ וירב עגנאל עכעלטע יד

 יטע טכַארברַאפ טָאה רע ואװ ,טָאטש רעד ןיא ייז ןופ עקינייא טימ ןדגוברַאפ ןבילבעג זיא עלעדנעמ

 ןבערטש ןייז ןוא װעשטידרעב ןיא ןבעל סעלעדנעמ ןגעוו םיטרפ יו ןעגנערב קיטיײצכיילג ןוא ,רָאי עכעל

 .ןענרעל ןוא ןענרעל ֹוצ
 יה ךרכ ,ביבאילת ,"תומושר, ןיא טכעלטנפערַאפ
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 (1861 ינוי רעט14) א"כרת זומת י"ח ,וועשטידרעב
 (רעבָאלטָאג .ב .א וצ)
 (שיאיירבעה ןופ)
 ; טניירפ ןיימ ןוא רַאה ןיימ

 קינייו ױזַא ןייז רעטרעוו ערעייא ןלעװ גנַאל יו זיב ,רַאה ןיימ ,יוא ,גנַאל יװ זיב
 ריא טעוװ גנַאל יו זיב ?ווירב ערעיט ערעייא ןיא דייר רימ וצ ןגרַאק טעװ ריא ןוא
 הבושת לעוװ ךיא ,טגָאז'ס רע זַא ,ךָאד טסייו ריא ? טייקצרוק טימ ןקידניז קידנעטש
 ןטסעמ ךייא ךיא לע רעבירעד זוא ,לחומ טינ םיא ןעמ זיא ,רעטייוו טקידניז ןוא ןָאט
 ,ץרוק ןרעפטנע ךייא לעוו ךיא ןוא ,רימ ןגעק טקידניז ריא סָאװ ,סָאמ רעבלעזרעד טימ

 ןייז טעו רע :ג"יכדרמ לֹא בישהל, לקיטרַא רעייא רַאפ ןגרָאז טינ ךיז טלָאז ריא

 זַא,טסייװ ןוא ."ץילמה, ןופ ןרָאטקַאדער יד ןבעגעג ןסיוו וצ רימ ןבָאה ױזַא ,טקורדעג
 ףיא גָאלקַאב ױזַא ,בילוצ רימ טוט ריא זיב ,ךייא רַאפ לָאמַא ךיז גָאלקַאב ךיא יווװ ױזַא

 ןלארּפ ןוא ביל קרַאטש ךימ ךיוא ךָאד ןבָאה ייז .םיצילמ עשידיי עקיזָאד יד רַאֿפ ךיז
 ףיוא יװ ,סױרַא ןקוק ייז ןוא רימ ךָאנ קרַאטש ןטסולע ייז זַא ,ויירב ערעייז ןיא קי'ושעטש
 ?,ןקורד וצ ןלייא ןלעוו ייז סָאװ ,ןעלקיטרַא עניימ ףיוא ,ןגע ו

 ןפיוא קיטירק רעד ןגעוו לָאמ ייווצ טינ ,לָאמ ןייא טינ טפָארטשעג ייז בָאה ךיא
 קיטירק רעד ןגעוו ןוא ,קידרקפה ןוא שלַאפ זיא (קיטירק יד) יז סָאװ +,ב .ג ןטנרעלעג
 סָאד זַא ,ןגָאז טעװ ןענעייל ייז טעוו'ס רעוו ןוא ,עילַאק ןענייז ןגיוא עריא סָאװ +,ח"ומ ןופ
 -עצ ןענייז ןעקנַאדעג ענייז סָאװ ,םענייא ןופ קיטירק עשיטַאיזַא ,עשינַאטַאלרַאש ַא זיא
 ןבָאה סָאוװ ,דייר טימ רימ רַאפ טרעפטנערַאפ ךיז ייז ןבָאה --- : טרעטנָאלּפרַאפ ןוא טשימ
 טקורדעג ןעז ריא טעװ ןכיגניא; :ןרעה טזָאלעג רימ ייז ןבָאה ,בגא ,ןוא ,טקיאורַאב ךימ
 ריא טעװ ,'יכדרמ לא בישהל. רעבָאלטָאג ליטשמ םעד טניירפ רעזדנוא ןופ דייר יד ךיוא
 ,?שיאיײטרַאּפמוא ןענייז רימ זַא ,ןייטשרַאפ

 ןיימ ןופ לייט ןטשרע םעד טפיוקרַאפ בָאה ךיא :הרושבו ַא ןגָאזנָא ךייא ןָאק ךיא
 יו :ןעגנוגנידַאב עניוזַא ףיוא ? ריעדןב ַא ןיימ וצ (עטכישעג :רוטַאנ) *"שבטה תויזלות, ךוב
 רעד ןופ לטרעפ ַא רעדָא לבור 1,000 ןבעג רימ רעפיוק רעד זומ ,סױרַא טעװ ךוב סָאד
 ןיימ :טנזיוט ייווצ ןופ טרעדנוה ףניפ ,ךעלמענ ,ןקורדּפָא טעוו רע סָאװ ,ןרַאילּפמעזקע לָאצ
 רימ רע טָאה לייורעד ןוא ,רָאי דיפ ףיוא רָאנ טפיוקרַאפ םיא ךיא בָאה טכעוזגַאלרַאפ
 ןיא ןבירשרַאפ ,ךַאמּפָא ןַא ןיא טדערעגּפָא טטעפ זיא ץלַא סָאד ,לבור טרעדנוה ןבעגעג
 טלעווק ןוא ,רַאה ןיימ ,ךיז טיירפ דניצַא ןוא .ץעזעג םעד טיול טעמתחעג ןוא ךוב-ןטקַא
 רעכיב ןפיוק ןלָאז םירחוס זַא ,ןדיי ייב עכָאּפע ןַא ןפַאשעג טָאה דימלת רעייא סָאװ ןָא
 זַא ןעוועג הכוז טינ ךוב-טקא רעד ךָאנ טָאה לָאמניק ;טלעג רַאפ םירבחמ עיינ ייב
 ,טריפעגסיוא גנידצלַא טינ ךָאנ בָאה ךיא רעבָא ! ךַאמּפָא ַאזַא ןביירשרַאפ םיא ןיא לָאז ןעמ
 ןיא ןרעוו ןעמונעגנָא לָאז ךוב ןיימ זַא ,ןלעוּפ וצ ימ לסיבַא ןבילבעג ךָאנ רימ זיא'ס ןוא

 רעד ןיא רעטסכעלקילג רעד ןייז ךיא לעװ -- ןזייװַא ךיוא סָאד לעװ ךיא זַא ',ןלוש יד
 םורַא ןכָאוו יירד-ייווצ ןיא טרָאפ רעבעגסױרַא רעד .ןיול ןיימ ןגירק ןַאד לעװ ןוא טלעוו
 -עכייצ ערעייט טימ ןיוש ,קידנצנעלג ךוב) ןיימ ןקורדּפָא רע טעװ טרָאד ןוא קיצּפײל ןייק
 ןיא ןייז טקורדעג טעוװ סָאװ ,ףורפיוא םעד ןיא ןענעייל ץלַא סָאד טעװ ריא יוװ) ןעגנונ
 ,(?דיגמה, ,"למרכה, ,"ץילמהע

 ווירב ַא ןעמוקעגנָא רימ זיא ,ווירב ןקידרעירפ םעד ןבירשעג ךייא בָאה ךיא ןעוו
 -ּפמעזקע 15 ןקיש םיא לָאז ךיא ,ךימ טעב םיריבג עקיטיָאד יד ןופ רענייא : קסניפ ןוש
 ייב סיוא קרַאטש ןעמענ דייר עניימ זַא ,טגָאז רע ."םולש טּפשמ, ךוב ןיימ ןופ ןרַאיל
 קילעפוצ סָאװ ,רַאילּפמעזקע ןייא יו רעמ טינ ןַארַאפ זיא טרָאד רעבָא ,טײלטַאטש ענייז
 טיירג זיא רע זַא ,רימ טרעכיזרַאפ רע .,ןיהַא טכַארבעג רערָאפכרוד ַא רענייא םיא טָאה
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 טרעהעג םעד ןגעוװו טָאה רע סָאװ ,"עבטה תודלות, ךוב ןיימ ןגעוו עטיב ןיימ ןגלָאפוצסיױא
 טָאג !רַאה ןיימ ,ַארוה .ןטנַארעמונערּפ םיא רַאפ ןעלמַאז טעוװ ןוא ,ןעגנוטייצ יד ןופ
 ...!רבחמ ַא ןכוז לָאז דיי ַא :טלעוװ רעד ףיוא סיינ ַא ןפַאשַאב טָאה

 ָאד ךייא ךיא ליוו ,טסוּפ ןוא םערָא ןייז טינ ןָא טציא ןופ ןלָאז ווירב עניימ ידכ ןוא
 טרעטַאמעג םעד טימ ךיז ןבָאה רעשטייטסיוא עלַא סָאװ ,"הנשמ , טרָאװ סָאד ןרעלקפיוא
 ,'ט ,ו"ט ,'א לאומש) "םירכה לעו םינשמהו רקבהו ןאצה בטומע (קוסּפ םעד ןיא)

 (.סיוא ןזָאל רימ סָאװ ,ןעלעדנעמ ןופ זוריקח ַא ןוא שורד רעגנַאל ץנַאג ַא טמוק ָאד)
 ,ןעיירפ ךיז ךיא לעװ ןסיוו וצ רימ טיג זיא ,ןלעפעג ךייא ןלעוו דייר עניומ ביוא

 ,רימ ןופ
 .א י .ש ,וועשטידרעב ,א"כרת זומת י"ח

 .שיאיירבעה םעד ,טניירפ ןייז וצ ןעלעדנעמ ןֹופ וידב ןייא זיולב ,רעדייל ,ןרָאװעג טיהעגפיוא זיא'ס

 א טליּפשעג ,טנַאקַאב יװ ,ןבָאה דניזעגזיוה ןייז ןוא רֶע טָאװ ,רעבָאלטָאג רעב םהרבַא רעביירש ןשידיי

 ןיא ןלַאפעגנײרַא זיא רע ןעװ ,שטיװָאמַארבַא בקעי םולש ןגנוי םענופ ןבעל םעניא עלָאר עקיטכיוו רעיײז
 "עג ליפ טָאה סָאװ ,רעבָאלטָאג .ב .א ייב רעייגניירא ןא ןרָאװעג ןוא 1852 רָאי ןיא קסלָאדָאּפ-ץענעמאק

 ,שטייד ןוא שיסור טנופלעג םיא טימ ובָאה רעטכעט ענייז ןוא ,רוחב ןגנוי ןרַאפ ןָאט

 ןיב 1852 רָאי ןיא, : שטיװָאמארבא .י .ש ןגעװ תונורכז ענייז ןיא טלייצרעד רעבָאלטָאג .ב ,א

 ידי רעד ןיא רערעל ןייז וצ טרָאד גגוריגער רעד ןופ טקישעג ,קסלָאדַאּפ-ץענעמאק ןייק ןעמוקעג ךיא

 ,לקַאװטיל ַא לגני א ןעמוקעג רימ וצ זיא רָאי ןבלעזמעד ןיא .,(הגרדמ) דאירזַאר רעטייװצ לוש רעש
 רע טָאה רעמ רעבָא ,שיאירבעה ןבירשעג ןיוש טָאה לגניי סָאד ,רָאי 17 רעדָא 16 ךרעל ,סגנוי א רָאג

 יװ .טנרעלעג טרָאד טָאה ןוא שרדמה-תיב ןיא ןסעזעג זיא רע .ןזעוװעג םערָא רע זיא ךיוא .טנָאקעג טינ

 לאז רע ,טציטשרעטנוא םיא ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ ןענופעג ךיז ובָאװ ,םינמחר ינב ןדיי ייב רעגייטש רעד

 רעקילעז ןיימ יב ןוא רימ ייב טָאה ןוא ןייגנײרַא רימ וצ ןבױהעגנָא טָאװ רע ,ןדייל טינ רעגנוה ןייק

 ַאב טציא רעד ןיא לגניי סָאד .װ ,זַא .א שיסור ,שטייד ,שיאירבלה : טנרעלעג ליפ עילַאזָאר רעטכַאט

 ,((8 'ז ,1927 ,װשיק ,"ס"ומ עלעדנעמ, -- קושטבא ,א) ישטיװָאמארבא נקעי םולש רעטמיר

 -עגַאב רעטשרע ןיײז ײב ןוא ,רָאי 23 ףיוא ןצלעדנעמ ןופ רעטלע ןעועג }יא רעבָאלטָאג .ב .א

 רעד ןופ רעטעבראטימ ַא ,רעביירש רעשיאיירבעה רעטנאקאב טוג א ןעװעג ןיוש .ג .ב .א זיא שינעג

 סעשטיװָאמארבא י .ש ןלירוּפָא לָאזמ ,טימאב ךיז טָאה ועבַאלטָאג .עסערפ רעשיאייובעה רעקיטסלָאמעד

 -טניירפ ןוא טפַאשטנַאקַאב רעייז .עסערּפ רעד ןיא טויבצד ןייז -- ,1857 ןיא "ךוניחה רבד לע בתכמ;

 "ראבקנאד עפיט ַא טיהעגפיוא טָאה עלעדנעמ ןוא ,רָאי קיצרעפ ןוא עכעלטע ןגיוצעג ךיז טָאה טפַאש

 ןטלַא םעד ןגעװ "הלכשה יציפמ, וצ וירב ענײז ןופ ןעעז רימ יװ ,טניירפ ןרעטלע ןייז וצ טייק

 ,רעבָאלטָאג
 ,"ץילמה, ןיא טקורדעג זיא (ןיכדרמ ןרעפטנע וצ) "יכדרמ לא בישהל, רמאמ סרעבָאלטָאג .ב א (4

 ,1861 ,39738 נ"נ
 -בעה רעטנאקַאב א ןעװעג שטיװָאמַארבַא .י .ש ןיוש זיא 1861 ןיא זא ,ןעמ טעז רעטרעוו יד ןופ (2

 ,טקורדעג ןרעג םיא טָאה'מ ןוא רעביירש רעשיאייד
 טשרע סעלעדנעמ טריקיטירק טָאה ,"ץילמה, ןופ רָאטקַאדערטימ םולבנעזלָאג ןוהא קחצי .וד (3

 .א ןגעק ןטָארטעגסיױרא ףרַאש זיא רע ואװ ,(1860 ,ענליװ) "םולש טפשמ, קרעװ שיאיירבעה טקורדעג

 .(1858 ,ענליװ) "בגושו םינימ, לכיב סלפייווצ ,צ

 רמאמ, לקיטרַא ןייז ןיא ,ןשטיװָאמַארבַא .י .ש טריקיטירק ךיוא טָאה סָאװ ,תויחיןַאמסײװ יכדרמ (4

 ,"ץילמה, ןיא טקורדעג ,"יכדרמ
 ,גיצּפײל ןיא ןענישרעד ,לייט רעטד} ,עטכישעג"רוטאנ טצנעל .א ,ה ןופ גנוטעברַאַאב יד זיאס (5

2, | 

 ןופ .ןילעי יכדרמ ךרוד ןענישרעד זיא'ס זַא ,ןזיװעגנָא זיא "עבטה תודלות , לייט ןטשרע ןפיוא (6

 ןפיוא ןבעגעגסױרַא ךוב סָאד טָאה ,עלעדנעמ ,רע זַא ,רימ ןעעז ("הלכשה יציפמ , וצ) ווירב עקידרעטייוו

 .קסע ןפיוא טַאהעג הטרח טָאה ריע"ב ןייז זַא ,סע טניימ .ןובשזח םענעגייא

 וירב יד ןיא םיטרּפ עקינײא רימ ןבָאװ םעד וגעװ .רעדניק עשידיי רַאפ ןלוש עשיניורק יד (

 ."הלכשה יציפמ, וצ עלעדנעמ ןופ
 .(285-284 ן"ז ,"ןטפירש) ןפיטש .נ ןופ ןענייז ןעגנוקרעמַאב עטכַארבעג יד
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 1 קָאטשניב .ל וצ
 1863 ,ץרעמ ןט17 ,וועשטידרעב

 (שיאיירבעה ןופ)

 ! טניירפ רעכיל ,רערעייט

 ךייא ךיא ביירש רעבירעד ;ענבוד ןיא טציא ךיז טניפעג ריא זַא ,טרעהעג נָאה ךיא

 ךיא סָאװ ,רעכיב עניימ ןגעוו ןלייטוצטימ רימ טוג ױזַא ןייז וצ ךייא טעב ןוא ןיזַא

 ןטרעעג רעייא טקישעגסױרַא קירוצ רָאי בלַאה ַא ךרע ןַא טימ הצע רעייא טיול בָאה

 -רָאג רימ טרעפטנע ןוא טגייווש רע רעבָא ,ןבירשעג לָאמ עכעלטע םיא בָאה ךיא ?.רעווש

 ןָאט וצ קידנעטש טניואוועג טייז ריא יו ,דסח םעד ,טניירפ רעביל ,רימ טימ טוט .טשינ

 יז ןטיירּפשרַאפ וצ ,רעכיב עטלגָאװרַאפ עניימ ןגעוו גרָאז ַא טוט ןוא ,עדעדנַא וצ סטוג

 ,ןרַאילּפמעזקע סקעז טקישעג ןצנַאגניא ךָאד בָאה ךיא .ענבוד ןיא םיליכשמ יד ןשיווצ

 ןוא ךַארּפש רעשיאיירבעה רעד ןופ רעבָאהביל ךס ַא ןַארַאפ ךָאד ןענייז ענבוד ןיא ןוא

 ןליפרעד טעװ ריא זַא ,טניירפ ןיימ ,רעכיז ןיב ךיא -- !סכעלצונ ןוא סטוג ןופ רעגנעהנָא

 ,ךייא טעב ךיא סָאװ

 טסולג רימ ; ךייא ןגעוװ ץלַא ,רָאנ טליוו ריא ביוא ,רעניימ רערעייט ,טימ רימ טלייט

 ,רעטליױורעדסיױוא ןיימ ךָאד טייז ריא ;ןבעל רעייא ןגעװ ןסיוו ןצרַאה ןצנַאג ןופ ךיז

 ןוא ,טנַאקַאב ךייא טימ ךיז בָאה ךיא טניז ןופ ןדנובעגוצ קיטכירפיוא ךייא וצ ןיב ךיא

 עדרעוו רעייא ןעק ךיא םורָאװ ,ןבָאה ביל סייה ךייא ךיא לעװ םעניימ טיוט עמַאס ןזיב

 לעװ ,רעפטנע ןַא ךייא ןופ ןעמוקַאב ןכָאנ ,ץרַאה ןייר רעייא ןופ טייקיטכערעג יד ןוא

 ףיוא םוירעטסינימ םענופ רעפטנע םעד ךייא ןלייטטימ ןוא ןביירשנָא רעדיוו ךייא ךיא

 5,"שינעשָארּפ; ןיימ

 ,עקירעייא עלַא ןוא יורפ עטרעלקעגפיוא ,עטצעשעג רעייא רימ ןופ טסירג

 ,קיטכירפיוא ךייא טצעש סָאװ ,טניירפ רעייא

 ,א .י .ש

 טָאה שטיװָאמַארבַא .י .ש סָאװ ,וירב עיצקעלָאק רעסיורג א ןופ ו"רב רעטשרע רעד זיא סָאד (

 ןיא טנַאקַאב םיא טימ ךיז טָאה רע .(1894:1836) קָאטשניכ ,ל טניירפ ןטוג ןטנעַאנ ןייז וצ ןבירשעג
 :רַאפ ןכָאנ ,ןרָאװעג זיא קָאטשניב .ל .עילימאפ ןייז וצ ןוא םיא וצ טנעַאנ רעייז ןרָאװעג ,רימָאטישנ

 יָאװ םייב "דיי רעטנרעלעג , -- ךָאנרעד ,רימאטישז ןיא רעניבַאר ,לוש:רעניבַאר רערימאטישז יז ןלידנע

 ןגעװ לקיטרַא ןסיורג ַא טקורדעגּפָא רע טָאה ,ייליבוי טעלעדנעמ וצ ,1884 ןיא .רָאטַאנרעבוג רעניל

 רעד, ,"ןאלאב-טפול, ןעלעדנעמ טימ ןעמַאזוצ טצעזרעביא ,"דָאכסאוו , ןיא ןפאש ןוא ןבעל סעלעדנעמ

 -נעמ ןופ ווירב ליפ ןבילבעג ןענייז'ס ."םינבהו תובאה, סעלעדנעמ שיסור ףיוא טצעזעגרעביא ,"שיפ

 טקורדעג ,(1940:1866) גרובזניג לואש ךרוד טצעזעגרעביא ןענייז ליפ .,עילימַאפ ןייז וצ ןוא םיא וצ ןעלעד

 ,גרובזניג .ש ןופ ןעגנורעלקרעד טימ ,1931 ,קסנימ ,5 דנַאב ,"טפירשטייצ, ןיא

 וד

 טניירפ א וצ
 (1862) ג"כרת בא י"ח ,וועשטידרעב
 (שיאיירבעה ןופ)
 ! טניירפ רערעייט ןיימ

 ןוא ,ןרעפטנע וצ ךייא ךיז לייא ךיא ןוא ןעמוקַאב ןטכענ ךיא בָאה ווירב ןטצעל יועייא
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 ןגרָאז עליפ עניימ בילוצ לייוו ,תונעט ןייק ןבָאה טשינ ריא טלָאז ,רוציקב ןכַאמ לעװ ךיא
 ,שינעלייא ןיא ךיא ביירש

 ייב ךיז טניפעג סָאװ ,םירפס עניימ רַאפ טזיילעג טָאה ריא סָאװ ,טלעג סָאד טמענ
 רזעילא 'ר ,עמעט יורפ רעד וצ ןשטנעמ ןטביױלגַאב ַא ךרוד רעבירַא סע טקיש ןוא ,ךייא
 רערעכיז ַא ךרוד ןקיש וצ טעז רעבָא ,סַאג ןאציירט רעד ףיוא ,קצולס ןיא יורפ סנאמייח
 .קצולס ןייק ןרָאפ סָאװ ,ןשטנעמ טָאטש רעיא ןיא ָאד ןענייז רעכיז ןוא ,טייהגגעלעג
 זַא ,רעכיז ןיב ךיא .ביל ךימ טָאה ריא וזַא ,ןסיוו ךיא לעװ ,הבוט עקיוָאד יד רימ טוט
 הבושת ערָאלק ַא ןרעפטנע דלַאב רימ טעװ ריא ןוא השקב ןיימ ןליפרעד טעוװ ריא
 סָאװ ,םענייא ץוח) *עבטה תודלות, םירפס 20 יד ןופ טָאה ריא סָאװ ,ןובשח-טלעג ןגעוו
 :,"בטיה ודמל, םירפס 20 יד ןופ ןֹוא (ךיז רַאפ ןעמונעג טָאה ריא

 ,םיליכשמ יד ,טניירפ עבושח ערעזדנוא ןעמָאנ ןיימ ןיא טסירג
 ,רעפטנע רעייא ףיוא טרַאװ סָאװ ,טניירפ רעייא

 שטיווָאמַארבַא .י .ש

 ,'ה ךרכ ,ביבא-לת ,"תומושר, ןיא טכעלטנפעראפ לאגיגירָא רעד

 רעד א זיאס -- ,שטיװָאמארבא .י .ש ןופ קרעװ עשיטסירטעלעב עטשרע סָאד ,"בטיה ודמל, (1

 "נעמ טביירש ("ןורכז רפס, סוָאלָאקָאס .נ ןיא) ןציטָאנ עשיטַארגָאיב עשיאיירבעה ענייז ןיא ,גנולייצ

 א ןיא רוּפס א ןסאפראפ טװאורּפעג ךיא בָאה ן'עבטה תודלות רפס,| םעד טימ ןעמַאזוצ ןוא; : עלעד

 רוּפס םעד ןופ ןוא ,טייצ ןיימ ןופ ןבעל-סקלָאפ ןוא טסײג-סקלָאפ ןפיוא טציטשעג ,שדוק-ןושל ןרָאלק
 רעדנוזַאב א ןיא טרָאװ:ריפנײרא ןַא טימ טקורדעגּפָא יז ןוא ןעלטיֿפַאק עקינייא ןעמונעגסורַא ךיא בָאה

 ,"1862 ,עשרַאװ ,םיבהא-רוּפס ,'בטיה ודמל, ןעמַאנ ןרעטנוא ךוב

 .שידיי ןביירש וצ טסילשַאב רע ןוא ,ךָארברעביא רעד ןעלעדנעמ ייב ןעמוקעג זיא טייצ רענעי ןיא
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 טניירפ א וצ
 (1863) ג"כרת ,לולא 'ה ,וועשטידרעב

 (שיאיירבעה ןופ)
 ! טניירפ ןיימ ,ןשטנעב ךייא לָאז טָאג

 .טימ רימ ךייא טעב ךיא ןוא .ןעמוקַאב ךיא בָאה לבור 25 יד טימ ווירב רעייא
 םעד ןזָאלוצּפָארַא ךייא ביולרעד ךיא .לבור 25 רָאנ טקישעג ריא טָאה סָאװרַאפ ,ןלייט

 יד ןפיוקרַאפ ןוא "עבטה תודלות, םירפס עניימ רַאפ טמיטשַאב בָאה ךיא סָאוװ ,זיירּפ
 ךיא ידכ ,טלעג סָאד ןקישוצ לענש רימ ןוא זיירּפ ןכעלגנעגוצ ַא וַאפ .זקע ענעבילברַאפ

 ןוא ,טניירפ ןיימ ,רימ רַאפ סע טוט ,לייט ןטייווצ םעד ןבעגסױרַא ןענָאק ןכיגניא לָאז
 רעד ןעניישרעד טעוװ םורַא טייצ רעצרוק ַא ןיא .השקב ןיימ ןליפרעד וצ ךיז טימַאב

 .ןקישוצ ךייא םיא לעװ ךיא זַא ,רעכיז טייז ןוא י*בטיה ודמל, יופס םענופ לייט רעטייווצ

 עניימ סרעדנוזַאב) םירפס עניימ ןפיוקרַאפ ןוא טנעגַא ןיימ ןייז וצ קיליוו ריא טייז רשפא
 -ַאב ןוא ןגלָאפ ךייא טיירג ןיב ךיא ןוא ,עינרעבוג רעצנַאג רעד ןיא ("עבטה תודלות
 ַא ןפיױקרַאפ ןענָאק טלָאז ריא -- רקיע רעד ,ןלעװ טעװ ריא סָאװ ,זיירּפ ַא ןעמיטש

 ,לָאצ עסיורג
 .טשינ םענייק סע טגָאז ,ןילַא ךייא וצ זיולב זיא ביירש ךיא סָאװ סָאד
 ,תמאב דייא טצעש סָאװ טניירפ רעייא

 שטיוװַָאמארבַא .י .ש

 יה ךרכ ,"תומושר, ןיא טכעלטנפערַאפ לַאניגירָא רעד
 .ןענישרעד טשינ זיא "בטיה ודמלע ןופ לײט רעטיװצ ןיק (



 5 םירבס רכֹומ עלעדנעמ ןפ טירב

 .ענבוז ןיא רעלדנעהכוב -- ברַאפױלָאג לאוו |2( 
 םיא ייב לָאז םוירעטסיגימ-סגנודליב סָאד זא ,ןקריװאוצסיוא טימעק ןַאד ךיז טָאה שטיװָאטארבַא (3

 ,"עבטה תודלות, ןופ ,זקע ןפיוק
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 קָאטשניב .ל וצ

 1863 ,רענמעטּפעס

 (שיאיירבעה ןופ)

 ! טניירפ רערעייט ןיימ ,ןרעוװו טלגיזרַאפ ןוא ןבירשרַאפ ריא טלָאז ןבעל ןופ ךוב ןיא

 רעבירעד :;ןײרַא געוו ןיא ךיז טלייא ,ווירב ןופ רעבעגרעביא רעד ,טניירפ רעזדנוא

 רַאפ טשינ סע טמענ ,טניירפ רעביל ,ריא ןוא ,ץרוק ןייז ךייא וצ רעטרעוו עניימ ןלעוו

 ,טנָאקעג בָאה ךיא סָאװ ,ץלַא ןָאטעג ןוא ןעמוקַאב ךיא בָאה ווירב ןביל רעייא .טוגמוא
 ,דלוש םוש ןָא ,טכערעג ןיב ךיא זַא ,ןעז ריא טעוװ םורַא געט עקינייא ןיא ןוא

 -פיוא יוװ ,ךָאד טסייוו ריא ? ךיז ןגעוו טלייטעגטימ טשינרָאג רימ ריא טָאה סָאװורַאפ

 רעק'ס סָאװ ,ץלַא ךימ טריסערעטניא סע ףיט יװ ןוא ,ןבעגעגרעביא ךייא ןיב ךיא קיטכיר

 בָאה ךיא זַא ,ריא טסייו סיוועג .ָאטינ סנ ןייק לייוורעד זיא רימ ייב .ךייא וצ ןָא ךיז

 ג,"ףבטה תודלות, ןיימ רַאפ לבור 500 ןעמוקַאב גנוריגער רעד ןופ

 :,יקסמינָאלס 'ה ןטנרעלעג רעזדנוא סרעדנוזַאב ,טניירפ ערעזדנוא עלַא רימ ןופ טסירג

 ,קילג ןוא טנוזעג ךייא טשטניוו סָאװ ,טניירפ רעקיטכירפיוא רעייא

 ,א .י .ש
 ,"ץבטה תודלות ,, .זקָע 500 ןלוש' הכולמ ץעשידיי יד רַאפ טפיוקעג טָאה םשרעטסינימ-סגנודליב סָאד (}

 ,זקע ןַא לבור 1 וצ ,לייט 1
 1862 ןופ ,"הריפצה, ןופ רָאטקַאדער רענעזעװעג ,רעטרעלעג ,(1904:1810) יקסמינאלס .ז .ח (2

 ,לוש-רעניבַאר רערימאטישז ןופ רָאטקעּפסניא 1873 זיב
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 קָאטשניב .ל וצ
 1863 ,וילסכ 4 ,ךָאװטימ ,וועשטידרעב ,ה"ב

 (שיאיירבעה ןופ)
 !טניירפ רעקיצרַאהביל ,רערעייט ,ךייא וצ דירפ
 ריא יצ ,טליטעגטימ טינ טציא זיב רימ טָאה ריא סָאװ ,רעייז ךימ טרעדנואוו סע

 ,טגייוש ריא זַא ,קידנעעז .רעטסינימ םוצ *עבטה תודלות, דוב ןיימ טקישעגּפָא טָאה
 -רַאפ ןיב ךיא שטָאכ ,ןענָאמרעד ךייא ןוא ךייא ןביירשוצנָא ןסָאלשַאב טנייה ךיא בָאה
 ,ּפָאק ןרעביא זיב ןעמונ

 ךיא לע ןטרָאד ןופ ןוא ,סעדָא ןייק קעװַא לגָאוװ ןוא םייה ןיימ ךיא זָאלרַאפ טנייה
 עשידיי ףיוא ןרָאװעג טגָאזעג זיא סע סָאװ ,סָאד ןייז וצ טייקמ ידכ ,רעטייוו ןרעדנַאוװו
 ,ור ןייק ָאטינ טלעוו 'רעד ףיוא זיא ייז רַאפ זַא : רעביירש

 בָאה ווירב ןייז זַא :,ןעדַאּפדלָאג 'ה רעליש ןטעדליבעג םעד ,ךייא טעב ךיא ,טגָאז
 טינ םיא בָאה ךיא סָאװ ,ןייז לחומ רימ לָאז רע ,רעייז םיא טעב ךיא ןוא ,ןעמוקַאב ךיא
 טלעג סָאד ; ןעמונרַאפ קרַאטש ןיב ךיא לייוו ,ןָאט טנָאקעג טינ סע בָאה ךיא .טרעפטנעעג
 ןקידלושטנַא וצ ךימ ךייא ךיא טעב ךיוא .יורפ ןיימ ןקישּפָא רע לָאז רעכיב עניימ רַאפ

 סָאװ ,ןָאוליטפעש 'ה ןוא ?לעבאג 'ה :,יקצענישילָאּפ 'ה עטנרעלעג יז טנייופ ערעזדנוא רַאפ
 רעייט רימ ןענייז ייז וַא ,רעווש ךיא .רימָאטישז ןיא קידנעיײיז ,טכוזַאב טינ ייז בָאה ךיא



 ףךוב-עלעדנעמ סָאד 8

 -רַאפ ךימ ןבָאה ןטפעשעג עטכעלש עניימ רעבָא ,ןצרַאה ןצנַאג ןופ ייז ץעש ךיא ןוא
 ךיא ןָאק .טעװַאהרַאפ קידנעייז ,רימ ייב רוטַאנ ַאזַא ןיוש ,טניירפ ןיימ ,זיא סע ,טריפ
 זיא סע ,טכוד רימ .טײקשירַאנ ןייא זוא טרעדנוה ןָאטּפָא לָאמ ןייא טימ טכַאדַאבמוא
 טניירפ ערעזדנוא ייב לָאמ ייווצ קידנסע סָאװ ,םעד ןופ טייקשירַאנ ערעסע'רג ןייק ָאטינ
 "טסניד ןייז טלעג-קנירט ןזָאלוצרעמיא (?םיא ןיא חוד ַא) ןעניז ןופ סיױרַא רָאג רימ זיא +ס"זח
 ױװַא טייז .ןטיז ענעמונעגנָא יד ןגעק טקידניזעג קרַאטש ךיא בָאה טימרעד ןוא ,לדיימ
 -עג ןייז ןוא ס"זח 'ה ןטנרעלעג ןסיורג םעד ,טניירפ ערעזדנוא רימ ןוֿפ טסירג ,טוג
 .יורפ עטצעש

 ןוא רעטעדליבעג רעייא סורג ַא רימ ןופ ןבעגוצּפָא ךייא ךיא טעב טצעלוצ ןוא
 רעייז יו ךיא ץעש ,טנעקַאב ריא טימ ךיז בָאה ךיא טניז זַא ,ריא טגָאז ; יורפ רעגולק
 טשטניוװ סע יוװ ,טנוזעג ןוא ךעלקילג טייז .עקירעייא עלַא ךיוא סירג ךיא .רעייז ןוא

 ,קיבייא ךייא טצעש ןוא טכַא סָאװ ,טניירפ רעקיטכירפיוא רעייא רָאטּפָא ןרַאפ ךייא
 .א .י .ש

 5,רעבָאלטָאג 'ה טניירפ רעזדנוא ןופ ךייא וצ ויירב ַא ייברעד וצ גייל ךיא

 א ןַאד .רעטַאעט ןשידי םענופ רעדנירג רעקיטפניק רעד ,(1908:1840) ןעדַאפדלָאג םהרבא (1

 ,לוש-רעניבַאר רערימָאטישז ןופ רעליש

 רערימָאטישז ןיא רעהעל ןעװעג ,גָאגאדעּפ ןוא רעלעטשטפירש ,(1886:1805) יקצענישילַאּפ ' (2

 ,לושירעניבאר

 .לוש-רעניבַאר רערימָאטישז רעד ןיא ןַארּפש רעשטייד ןופ רערעל -- לעבאג 43

 .יקסמינאלס גילעז םייח -- סיזח 64

 םעה רַאפ ןָאטעג ליפ ,רעביירש רעשידיי-שיאיירבעה רעטמירַאב -- (1899:1811) רעבָאלטָאג .ב .א (5

 "אר רערימָאטישז ןיא רערעל ןעװעג 1873 זיב 1866 ןופ .קסלָאדָאּפ ץענעמאק ןיא שטזװָאמארבַא ןגנוי

 ,לווש-רעניב
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 קָאטשניב ,ל וצ

 .ודעשטידרעב ,1864 ,ןסינ 6

 (שיאיירבעה ןופ)

 !טניירפ רעטבילעג-סייה ,רערעייט

 ןופ קידנעטש רימ טשטניוו ריא זַא ,ביל קיטכירפיוא ךימ טָאה ריא זַא ,קידנסיוו

 ךייא וצ טנייה ךיז ךיא דנעוו ,רעייט ךייא זיא דובכ ןיימ זַא ןוא ,סטוג ןצרַאה ןצנַאג

 ,טכַא ןגייל ףיורעד טעװ ריא זַא ,ףָאה ךיא ןוא השקב ַא טימ

 -ישז ןייק ןעמוקנָא ןייז ייב ךָאנ ,יקסמינָאלס רעטנרעלעג רעד טָאה ,טסייוו ריא יו

 -עגטימ רימ טָאה רע ןוא "הריפצה, ןיא ףתוש ַא רַאפ ךימ ןעמענ וצ טמיטשעגוצ ,רימָאט

 -ישז ןיא ןעוועג טלָאמעד ךיא ןיב םעד בילוצ ;ןןרָאפ וצ ןעמוק םיא וצ לָאז ךיא ,טלייט

 ןרָאפעגקעװַא ןיב ךיא ןוא ,טקידנעעג רימ טימ טָאה רע יװ ,םעד ךָאנ רעבָא .רימָאט

 רעטרעוו ענייז עלַא ןופ ןוא ,רענעלּפ ענייז טרעדנעעג גנילצולפ יקסמינָאלס טָאה ,םייהַא

 בָאה ,ןיקסמינָאלס רעייז ץעש ןוא ביל בָאה ךיא לייוו ןוא .ןרָאװעג טינ ךַאז םוש ןייק זיא

 רע סָאװ ,דנַאש יד ןטילעג טייהרעליטש בָאה ךיא ןוא לבירַאפ ןעמונעג טינ םיא סע ךיא

 -ַָאלס 'ה זַא ,גנַאלק ַא סױרַא זיא קירוצ טַאנָאמ ַא טימ רָאנ .רימ ןופ טכַאלעגּפָא טָאה

 ןעוו ,גָאט ןקיבלעזמעד ןיא ;"הריפצהש יד ןבעגוצסורַא רעדיוו ןעניזניא טָאה יקסמינ

 ןַאמיײה רזעילא 'ה ,שטנעמ ַא רענייא ןעמוקעג רימ וצ זיא ,טרעהעג םעד ןגעוו בָאה ךיא

 -ציּפש ץ"ש םעד טקישעג םעד ןגעוו טָאה יקסמינָאלס 'ה) גָארטפיוא סיקסמינָאלס 'ה ןיא

 ןיא טעברַא יד ךיז ףיוא ןעמענ וצ טגיילעגרָאפ רימ טָאה ןוא (וועשטידרעב ןייק ןגרעב
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 -עג סָאד טמיטשַאב טָאה רע ןוא ,רעפלעהטימ ןייז ןרעוו ןוא "הריפצהש גנוטייצ רעד
 -עג רָאי ןקירָאפ ןיא ךָאנ זיא סָאװ ,ןַאמייה רזעילא 'ה .ןעמוקַאב לעוו ךיא סָאװ ,טלַאה
 -ָאטישז ןייק ןרָאפעג םירוּפ ןקירָאפ רַאפ זיא ,ךַאז רעד טָא ןיא רעלטימרַאפ רעד ןעוו

 'ה םיא טָאה :ןטייהלצנייא עלַא ןגעוו יונעג יקסמינָאלס 'ה טימ ךיז ןדיירוצכרוד רימ
 ןופ ןוא ,ךימ רָאנ ליוו רע זַא ,טרעכיזרַאפ םיא ןוא דיירפ טימ ןעמונעגפיוא יקסמינָאלס
 וצ טייקכעלנגעמ יד רימ ןביג ןוא ךימ ןרעטנעענרעד טיירג רע זיא רימ וצ טפַאשביל
 סיקסמינָאלס םורָאװ ,טיירפרעד קרַאטש ךיז יא בָאה ,ץלַא סָאד קידנרעהרעד .ןריסנַאוװַא

 ןגעוו דייר עכעלטניירפ יד ,דלָאג ןוא רעבליז רעטנזיוט ןופ רערעייט רימ זיא טפַאשביל

 ןטצעשעג ןיימ ןזָאלרַאפ וצ טיירג ןעוועג ןיבנ ךיא ןוא ,גנומיטש ןיימ ןביוהרעד ןבָאה רימ
 ךָאד טנָאק ריא .ןיקסמינָאלס וצ ןצרַאה ןצנַאג ןטימ ךיז ןדניברַאפ ןוא זיוה סרעווש
 טיירג קידנעטש ןיב ךיא זַא ןוא טייקשלַאפ עדעי דמערפ זיא רימ זַא ,טניירפ ןיימ ,ךימ

 טָאה לייורעד .ביל בָאה ךיא ןעמעוו ,םענעי ןגעמרַאפ ןוא תוחוכ עלַא עניימ ןבעגוצּפָא
 ,ןיקסמינָאלס וצ ןפורעגסורַא רעוו ךיא זַא ,גנַאלק רעד טײרּפשרַאפ טָאטש ץנַאג ןיא ךיז
 ךיז ךיא לעוװ םורַא געט עכעלטע ןיא זַא ןוא ,"הריפצהש עבַאגסױא רעד ןיא ףליהעג ַא יו
 בָאה ךיא שטָאכ ,ןרילוטַארג ךימ ןעמוקעג ןענייז ןשטנעמ ליפ : רימָאטישז ןיא ןצעזַאב
 ןָאמײה רזעילא 'ה טָאה ךָאנרעד ןוא .טמיטשַאב רָאלק טינ יי זיא ךַאז יד זַא ,טגָאזעג יי
 ךָאנ רע טָאה לייוורעד זַא ,טביירש רענעי ואוו ,ווירב ַא ןיקסמינָאלס 'ה ןופ ןעמוקַאב
 ןעוו זַא ןוא ,"הריפצה, רעד רַאפ גנוריגער רעד ןופ שינעביולרעד ןייק ןגָארקעג טינ

 סיקסמינָאלס בָאה ךיא .רימ טימ ןקידנע רע טעװ ,ןעמוקַאב שינעביולרעד יד טעװ רע

 לעװ ךיא ןעוו ,גָאט םעד ףיוא טרַאוװעג ןוא ןצרַאה ןיא טנכייצרַאפ ךיז רעטרעוו עלַא
 ןיא זַא ,ןבעגעגרעביא רימ ןעמ טָאה טנייה רעבָא ,גנולייטטימ ערָאלק ַא ןעמוקַאב םיא ןופ
 בָאה ךיא ןעו .טינ ךימ ליוו יקסמינָאלס ןַא ,גנַאלק רעד ךיז טלַאה טָאטש רעצנַאג רעד
 גרָאז ךיא לייו טשינ -- ,טגערעגפיוא ןוא טמעשרַאפ ןרָאװעג ךיא ןיב ,טרעהרעד סע
 ןוא ,דובכ ןטקידײלַאב ןיימ ןגעוו גרָאז ךיא לייוו רָאנ ,עלעטש רענערָאװעגנָא ןיימ ןגעוו
 ,טנייּפ עניימ ןופ טנעה יד ןיא רעוועג טיג (סָאװרַאפ טינ סייוו ךיא) יקסמינָאלס לייוו

 טַאהעג טָאה סנױזַא סָאװ ,ןייטשרַאפ וצ ןָא טינ ביוה ךיא ,טניירפ ןיימ ,עקַאט ןוא
 סָאװ ? טכַאלעגּפָא רימ ןופ לָאמ ייווצ טָאה 'וע סָאװ ,יקסמינָאלס רעטנרעלעג רעד רימ וצ

 עטייוצ סָאד ןיוש טָאּפש וצ דובכ ןיימ טכַאמ רע סָאװ ,ןָאטעג םיא ךיא בָאה סניױזַא
 ןשטנעמ ןייק ףיוא ,טבױרַאב טינ ,טקירדַאב טינ םענייק ,ןעקנַאד וצ טָאג ,בָאה ךיא ? לָאמ
 ןייא זיא רימ סָאװ ,םעד ןיא טײטשַאב דניז עקיצנייא ןיימ : ןביוהעגפיוא טינ טנַאה ןייק
 ,דניז יד טָא ןוא ,טייל עשלַאפ רעביא *טּפשמ , ןכעלטפירש ַא ןכַאמ וצ ןלַאפעגנייא לָאמ

 -עג הבושת םוקלופ בָאה ךיא םורָאװ ,ןייז לחומ טָאג רימ לָאז ,ןעגנַאגַאב ןיב ךיא סָאװ
 -רַאפ וצ טשינ ןוא דניז ןייז טיול רעדניז םעד רעמ ןלָאצ וצ טשינ ןריואוושעג ןוא ןָאט
 רָאנ ןענייז טנייפ עניימ עלַא זַא ,ךָאד טסייו ריא .רעשלעפ ןשיווצ תמא םעד ןקידייט
 :ףייר ערעייז וצ יקסמינָאלס וצ ךיז טרעה עשזיסָאװױַאפ .ןשטנעמ עקידניז ,עטכעלש
 ,ךַאז יד ןשרָאפסיױא יונעג טלָאז ריא ,טניירפ רערעייט ןיימ ,ךייא ךיא טעב ףוס לכ ףוס

 ןדייר רימ ןגעוו ריא טלָאז ,ןצונ ןעגנערב טנָאק ריא זַא ,ןייטשרַאפ טעוװ ריא ביוא ןוא
 "ןצ רע טעװ ,עגונ רימ זיא סָאװ זַא ,ןרעכיזרַאפ םיא ןוא יקטמינָאלס ןטנרעלעג ןטימ
 -מםיוא ןַא שטנעמ ַא ןיב ךיא םורָאװ ,(שיריי ןיא ןבירשעג -- עזַארפ יד) ןייז ןזיופ
 רימ טימ ןייז לָאז רע ,ןעימַאב קידנעטש ךיז לעװ ךיא ןוא ,רעמַאזגלָאפ ַא ,רעקיטכיר
 ןביולג טינ רע לָאז ,טייל עשלַאפ יד ,טנייפ עניימ ןוא ,ןדירפוצ

 ,רעפטנע ןרָאלק ַא ןכיגניא רימ טיג ןוא דנַאטשרַאפ רעייא טיול ,טניירפ ןיימ ,סוט
 ריא ןוא ,ךייא טעב ךיא סָאװ ,ןליפרעד טעװ ריא זַא ,רעכיז ןיב ןיא .ןסיוו סע לָאז ךיא
 ןיא ךיז ךיא לָאז עשז-ןעמעוו וצ .ךייא קיטסעלַאב ךיא סָאװ ,לבירַאפ ןבָאה טינ טעוו
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 ,טגיירפ קילדנעצ ַא יו רעסעב רימ ךָאד טייז ריא ? ךייא וצ טינ זַא ,ןדנעוו רימָאטישז

 ,ןצרַאה ןצנַאג ןופ ךייא טכַא ןוא טצעש סָאװ ,טניירפ רעקיטכירפיוא רעייא

 .א ײ .ש

 עשיאיירבעה עכעלטנכעװ א ןבעגוצסורַא ןביױהעגנָא יקסמינָאלס .ז .ח טָאה ,1862 ,רַאורבעפ ןיא (1

 טמיטשַאב .ס .ז .ח זיא (רָאי ןבלעז םעניא) טוט סמיובנכיײא .י ךָאנ ,עשרַאװ ןיא "הריפצה ,, גנוטייצ

 ,רָאזנעצ רעשידיי סלַא ןוא לוש-רעניבאװ רערימָאטישז רעד ןופ רָאטקעּפסניא סלַא טרָא ןייז ףיוא ןרָאװעג

 גרוברעטעפ ןייק טדנעװעג ךיז ןוא טלעטשעגּפָא "הריפצה, יד רע טָאה ,רימאטישז ןייק קידנרָאפרעבירא

 ןיא "הריפצהק יד ןבעגוצסױחַא שינבױלרעד א ןלעוּפסיױא לָאװמ ,השקב ַא טימ "הלכשה יציפמ, וצ

 ןבָאה ןגָאלשרָאפ ןוא ןעגנולדנאהרעטנוא ענעדיישרַאפ יד ; טייצ עגנַאק א טרעיודעג טָאה'ס .רימָאטישז

 טָאה ,ןרָאװעג טכַאמרַאפ זיא לוש-רעניבאר רערימאטישז יד יװ םעד ךָאנ .טריפעג טינ טשינרָאג וצ

 יעשרַאװ ןיא --- 1875 ןופ ןוא (1874) ןילרעב ןיא -- "הריפצה, יד ןבעגסיורא רעהיוו ןביוהעגנַא .ס ,ז .ח

 ,ענליװ ןיא 1860 ןיא ןבעגעגסיורַא טָאה .א .י .ש סָאװ ,"םולש טּפשמ, ךוב סָאד טניימעג (2

 רערימאטישז ןופ רערעל ןוא רעביירש ןשיאיירבעה םעד ןגעק קיטירק עפראש א ןעוועג ךיוא זיא'ס 'ואוו

 ,לפייווצ ,א לוש-רעניבאר
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 1864 ,לירּפַא 24 ,וועשטידרעב

 (שיאיירבעה ןופ)

 ! טניירפ רעביל ,רערעייט ןיימ ,ןשטנעב ךייא לָאז טָאג

 טגָאלקַאב ריא סָאװ ,טרעדנואוועג ךימ טָאה סע ןוא ,ןעמוקַאב ךיא בָאה ווירב רעיא

 'ה טניירפ רעזחנוא ןגעוו רימ וצ ווירב רעייא ףיוא טרעפטנעעג טינ בָאה ךיא זַא ,ךי

 -נָא ךייא טלייאעג ןַאד ךיז בָאה ךיא זַא ,טניירפ ןיימ ,ךייא רעכיזרַאפ ךיא .רעבָאלטָאג

 רעייא ןליפרעד טלָאז ריא ,ןטעבעג ווירב ןיימ ןיא ךייא ךיא בָאה ךיילגוצ ןוא ןביירשוצ

 י,?סָאלָאנש גנוטייצ רעד ןיא ןענישרעד זיא סָאװ ,לקיטרַא רעייא ןקישסיורַא רימו ןוא גָאזוצ

 .ןכַאז ערעדנַא ענעדיישרַאפ ןגעוו ךָאנ ןבירשעג ךיא בָאה ךיוא .ךימ טריסערעטניא סָאװו

 םיא ,ווירב ןיימ טקישעג בָאה ךיא ןכלעוו ךרוד ,שטנעמ רעד טָאה ,סיוא טזייוו סע יו

 "רעביא טינ ךייא םיא טָאה רע זַא ,ןייז ןָאק סע רעדָא ,ןבעגעגרעביא טינ ךייא ענשימוא

 ןיימ ,ךייא ךיא טעב ,ןכב .סערדַא רעייא טסואזועג טינ טָאה רע לייוו ,רַאפרעד ןבעגעג

 ,זיוה סָאד ןוא סַאג יד קידנזיוװנָא ,סערדַא רעייא יונעג ןלייטטימ רימ טלָאז ריא ,טניירפ

 .ןרעו ןלַאפרַאפ טינ ןלָאז ווירב עניימ ןוא טסיזמוא ןביירש טינ לָאז ךיא

 ,טינ סייוו ךיא רָאנ ;ןביײרשנָא ,גנַאלרַאפ רעייא טיול ,ךיא לע ?םיוברעדעצ 'ה וצ

 ,טכוד רימ יו .ןעמיוברעדעצ ףיוא טכַארבעגפיוא ױזַא ריא טייז סָאװרַאפ ,טניירפ ןיימ

 :"ןדיי עטוג; יד טמירעג טינ ןוא "לוש-רעניבַאר, יד לעיצעּפס טלדיזעג טינ רע טָאה

 ,ןעמעלַא רַאפ ןפָא קידנעטש זיא "ץילמה,/ רעד ןוא ,טינ ייז טעװענַאש רע :טרעקרַאפ

 "ייצ עקירעביא עלַא ןעוו טייצ רעבלעזרעד ןיא ,סעקעובצ יד טימ ףמַאק ַא ןריפ סָאװ

 ןריפרַאפ סָאװ ,יד ןגעוו טינ סּפיפ ןייק וליפא ןעוט ןוא טמוטשרַאפ יװ ןענייז ןעגנוט

 עברַאה *ץילמהפ ןיא לָאמַא ךיז ןפערט סע ביוא ןוא .געוו ןקידניז ַא ףיוא קלָאפ רעזדנוא

 ,גנורעלקפיוא ןופ ןָאפ רעד רעטנוא ןעייג סָאװ ,ןשטנעמ זיא טינ ערעסָאװ ןגעק רעטרעוו

 סנטייוורעדנופ לָאז סָאװ ,טָאג ַא -- ןעד רע זיא סָאװ .ןקיײזלושַאב טינ רַאפרעד םיא ריִמָאל

 "עי טרָא ךָאד טיג רע !?ןָאטעג טינ זייב ןייק ןבָאה ןוא קידלושמוא ןענייז יז זַא ,ןעז

 -פיוא טסיזמוא ,ָאזלַא ,טייז ריא .רעקידייטרַאפ םעד יא ,רעקידלושַאב טעד יא --- ןרעד

 ךָאנע קָאטשניב .ל ןופ לקיטרַא ןַא ןרָאװעג טקורדע;ּפָא זיא 1863 ןופ (246 'נ) "סאלַאג, ןיא (

 ,(שיסור) "ןלוש עשידיי יד ןגעוו
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 הלכשה יד טריקיטירק טינ רע טָאה גנוניימ ןיימ טיול ;ןעמיוברעדעצ ףיוא טכַארבעג
 "ּפָא טָאה רע סָאװ ,ןדירפוצמוא ריא טייז רעמָאט ןוא ,טרפב לוש-רעניבַאר יד ןוא ,ללכב

 : ןגָאז ךייא ךיא לעוו *,סיסעּפ (ייוו ןוא ךָא זַא) רענינַאר םעד ןגעק לקיטרַא ןַא טקורדעז

 עצנַאג יד ןקידלושַאב : טינ טסייה ,ןסיסעּפ ןריקסאמעד ,סנטשרע ,טכערעגמוא טייז ריא

 ,דניז סעסיסעּפ ןגעק רָאנ ,ללכ ןגעק טינ טליצעג זיא גנוקידלושַאב יד ןוא ,לוש-רעניבַאר

 וצ טינ ידכ ,ןפָארטש ןוא דניז סנצימע ןקעדפיוא טינ ןעמ רָאט ,דייר ערעייא טיול ,ןוא
 ןענייז ,ױזַא ביוא .וװ .זַא .א סעגעלָאק עקידלושמוא ענייז ןוא טָאטש ןייז ןריטעמָארּפמָאק
 ןייא ןגעק רעטרעוו עברַאה קידנביירש זַא ,ןעמערַאיל ייז ןעוו ,רערַאנּפָא יד טכערעג ךָאה
 ,טכערעג טינ טייו ריא !קלָאפ עשידיי עצנַאג סָאד טימרעד רימ ןרעטסעל ,"ןקיליײהש
 ביוא ןוא ,ךַאז רעדנַא ןַא -- לוש-רשניכבַאר יד ןוא ,ךַאז ןייא זיא --- סיסעּפ .טניירפ ןיימ
 ןילַא ריא טפרַאד ,(קידנעטש ךָאד ךייא ךיא ןעק ןכלעזַא רַאפ) תמא םעד ןסיוא טייז ריא
 -ַָאק עטפַאהנסיװעג ערעייא ןוא ריא .,דניז ןייז ןסיסעּפ ןזייוונָא ןוא םיטש רעייא ןביוהפיוא
 ,זייב סָאד ןטָארסיוא ןוא ,בנג ַא ףיוא יו ,למוט ַא ןביוהפיוא םיא םורַא טפראד סעגעל

 ,דלוש סעסיסעּפ טקעדרַאפ ריא ,שרעדנַא טלדנַאה ריא זַא ,טרעהעג רעבָא בָאה יא

 סיואכרוד טליוו ריא .לוש-רעניבַאר ןיא טנרעלעג לָאמַא ךיז טָאה רע לייוו ,רַאפרעד רָאנ

 סָאװ ,.ד ןַאמנגנוי ןטקידיײלַאב םעד טרעהעג בָאה ךיא .ןטכערעג ַא יו םיא ןלעטשסיזרַא
 ןוא !רענרעל 'ה רעטנרעלעג רעד זַא ,ךיז ןגָאלקַאב ,לוש"רעניבַאר ןיא טציא ךיז טנרעל
 ,ןײלַא ךיז ןגעק ןעלדנַאה שלַאפ לָאז רע ,םיא ןטיונ ,רעשילוק רעניבַאר רעז ,םעדייא ןייז
 לָאז רע ןוא ,טייקיטכערטרעדַײנ ַא ןָאטעג םיא ןגעק טָאה רעכלעוו ,ןסיסעּפ ןקידייטרַאפ
 ןעמונעגנָא םיא רַאפ ךיז טָאה רע סָאװ ,ןעמולבנעזָאר ,םענייז טניירפ םעד ןענעקיײלּפָא
 ףליה וצ טמוק ,טניירפ רערעייט ,ךייא טעב ךיא .רעניבַאר םעד ןגעק טפמעקעג ןוא

 ריא .טנייפ ענייז ןופ טנעה יד ןיא ןלַאפנײרַא לָאז רע ,טינ טזָאלרעד ,,ד ןַאמנגנוי םעד
 "עג טלָאװ ריא ביוא ןוא קידנעטש ריא טדליל טיא בילוצ ,תמא ןופ ןַאמ רעד ךָאד טייז
 רעד ףיוא טוג טבעלעג ךייא ךיז טלָאװ ,געוו ןטכערעג םענופ ןעוערעקּפָא לסיבַא טלָאװ
 ןופ ןעמָאנ ןיא .קידנעטש ףיוא ןעמונרַאפ לוטש-רעניבַאר םעד טלָאוװ ריא ןוא ,טלעוו
 ןוא ךַאז יד ןשרָאפסיױא יונעג ריא טלָאז ,טמעטָא ריא רעכלעוי טימ ,טייקיטכערעג רעד

 רעד זַא ,ןגָאז ךָאנ ךייא זומ ךיא .טנעה סרעקירדַאב םעד ןופ ןטקירדַאב םעד ןעװעטַאר
 ןיא רימ ייב טָאה ,ןסיסעּפ טקידיײטרַאפ *ץילמה, ןיא טָאה סָאװ ,דלעטנזָאר .א לגניי
 רע זַא ,טרעלקרעד ןפָא ,ןזָאלרַאפ ייז ףיוא ךיז ןָאק ןעמ סָאװ ,ןשטנעמ ליפ רַאפ גגוניואוו
 ןַא ףיוא ןסיוטשעג םיא טָאה סיסעּפ רָאנ זַא ןוא ,ךַאז רעצנַאג רעד ןופ טשינרָאג סייווי
 -לעוו ,.ד ןַאמנגנוי םעד ןיא ןביול גנוטייצ רעד ןיא םיא ,ןביײרשנָא לָאז רע ,טצערמוא
 טעב ךיא !טקעמרַאפ) .יורטוצמוא םיא ןגעק ןקעוורעד ,ןעלדיז ,טכערעג ָאקלופ זיא רעכ
 ןוא ןענָאמרעד טינ ןעמָאנ ןיימ ךַאז רעוייב רעדטָא ןיא טלָאז ריא ,טניירפ ןיימ  ,ךייא
 רעייא קידנעטש ףיוא בײלברַאפ ךיא .ןבעגרעביא טינ ןעמָאנ ןיימ ןיא רעטרעוו יד
 ןצרַאה ןצנַאג ןופ ךייא טצעש ןוא טביל סָאװ ,טניירכ

 .א -י .ש |
 רעד ןגעוו סיינ ןייז טעװ סָאװ ,ץלַא ךיוא ,ךיז ןגעוו ,טניירפ ןיימ ,ןָא רימ טביירש

 ,"הריפצח,; טימ טייהנגעלעגנָא

 ,"ץילמה, ןופ רָאטקאדער ,(1892:1816) םיוברעדעצ .לא (2

 השעמ ַא, םולבנעזָאר .מ ןופ לקיטרא ןא ןעװעג טכעלטנפערַאפ זיא ,1864 ,"רשבמ לוק,א ןיא (ג
 רעליש רענעזעװעג) סיסעפ בר רעװעשטידרעב םעד טקידלושאב רע ואװ ,(ןרעמונ 3 ןיא) "נר ַא טימ

 .ד ןַאמנגנוי א םענייא ןגעק גנולדנַאה רעסואימ א ןיא (לושירעניבַאר רערימאטישז ןופ

 ישז ןיא שיאיירבעה ןופ רערעל ןעװעג ,גַאגַאדעּפ ןוא רעביירש ,(1889-1815) רענרעל .צ .ח 4
 ,לוש-רעניבאר רערימאט
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 קָאמשניב .ל וצ
 ,ועשטידרעב ,1864 ,רייא 24 ,ה"ב
 (שיאיירבעה ןופ)

 !טניירפ רעטצעשעג ,רערעייט ןיימ ,ןשטנעב ךייא לָאז טָאג

 םעד טימ טיירפעג קרַאטש ךיז בָאה ךיא ןוא ,ןעמוקַאב ךיא בָאה ווירב ןרעייט דעייא
 ,ןגיוא יד ןיא טנייפ טרעייא רַאפ ,רעטרעוװ עביל ערעייא בילוצ טַאהעג טָאה ריא סָאו ,דובכ
 ףיט רימ עקיצניוו רָאנ ןענייז עטנַאקַאב ליפ עניימ עלַא ןופ זַא ,טניירפ ןיימ ,רימ טביולג
 ,דייל רעייא ךייא טימ לייט ךיא .ריא טייז ייז ןופ רענייא ןוא ,ןצרַאה ןיא ןקַאבעגניײא
 !דיירפ רעייא ןוא דופכ רעייא

 טנָאקעג טינ בָאה ךיא לייו ,טנעיילעג טינ ,רעדייל ,ךיא בָאה ןעלקיטרַא ערעייא

 טנָאקעג טשינ ךיא בָאה ךיוא .טקורדעגּפָא ןעוועג ןענייז ייז ואוו ,ןעננוטייצ יד ןגירק
 סָאװ .רימ ןגעוו לקיטרַא ןַא ןעוועג זיא סע ואוו ,*ףַארגעלעט יקסוועיק; םעד ןעמוקַאב
 ךיא .השקב רעייא ןריפסיוא לעװ ךיא זַא ,רעכיז טייז ,לקיטרַא ןקידנעמוק רעייא ךייש
 וצ ןסיוא רָאנ םעד טימ ןיב ךיא .רימָאטישז ןיא ןייז ךיא לע תועובש ךָאנ זַא ,ףָאה
 רימ טעװ ,געט עכעלטע ןעגנערברַאפ םענעגנָא ןוא טימעג רעווש ןיימ ורּפָא ןַא ןבעג
 ןכלעוו ןיא ,ןלייטטימ רימ ריא טעװ ,אחינ ךייא זיא סע ביוא ןוא .ןרעוו רעגנירג סָאװטע
 ןוא עטנַאקַאב עניימ ןופ טייו טינ ןייז לָאז סע ליוו ךיא ,ןרָאפרַאפ לָאז ךיא לעטָאה

 ,טניירפ
 -וֵצְנָא טרָאפ רע :;ווירב ןיימ ןופ רעבעגרעביא םעד קיפליהַאב ,טניירפ ןיימ ,טייז

 ןיימ טימ ןבָאה סָאװ ,ןגעלָאק ענייז ןוא םיא טימ דָאנג טוט .לוש-רעניבַאר ןיא ןעמוק
 ,גרַאב סטָאג וצ ןבערטש ןוא טייקנסיוומוא ןופ ךָאי םעד ךיז ןופ ןפרָאװעגּפָארַא ףליה

 ןוא םיאנוש ליפ ןבָאה ייז לייוו ןוא ,לוש"רעניבַאר ןיא .טייקילייה ןייז ןופ טרָא םוצ
 טײרּפשרַאפ : ךייא ךיא טעב רעבירעד ,געוו רעייז ףיוא ןעגנורעטש ליפ ךָאנ ןענעגעגַאב
 ןוא עכעלטסירק יד וצ טרָאװ טונ ַא יז רַאפ טגָאז ,דָאנג רעייא ןופ ןעלגילפ יד ייז ףיוא

 ַא ןיא סיוא ייז טפלעה :םַאזקרעמפיוא ייז וצ ןטלַאהרַאפ ךיז ןלָאז ענעי ,רערעל עשידיי
 רע ,יקסמינָאלס 'ה ןטנרעלעג םעד ,טניירפ רעזחנוא טימ ךרוד ךיז טדער ,טייצ רערטווש
 טעו ריא זַא ,טייקסטוג רעסיורג רעייא ןיא רעכיז ןיב ךיא ; ךעלטניירפ ןייז ייז וצ לָאז
 .ךייא טעב ךיא סָאו ,סָאד ןריפסיוא

 ,קידנעטש ףיוא קיטכירפיוא ךייא טצעש ןוא טביל סָאװ ,טניירפ רעייא
 ,א .י .ש

 -טָאג 'ה טניירפ רעזדנוא ןביירש טעװ ריא זַא .ןסירג ךייא טזָאל יורפ עביל ןיימ
 ןעמָאנ ןיימ ןיא םיא טסירג ,;רעבָאל
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 גרוברעטעּפ ןיא ,"?הלכשה יציפמ, ןופ טעטיטָאק םוצ
 1864 ,ינוי
 (שיאיירבעה ןופ)
 !ןרעה עבושח

 טגנעה םיא ןופ סָאװ ,ןינע ןקיטכיוו ַא רעייז ןגעוו ךייא ןביירש וצ רימ ביולרעד ךיא
 ןָאט תמאב ריא טנָאק םעד ךרוד סָאװ ןוא ,ןדיי ןשיווצ הלכשה ןופ גנוטיירפשרַאפ יד ּפָא
 -כיוו ןוא עקיסָאּפ ערעייא ןוא הבשחמ עטוג רעייא ןעמשלַא רָאפ ןזייוו ןוא ןכַאז עסיורג



 7| םירפס רכומ עלעדנעמ ןופ ץירב

 ריא ןזיוװַאב ןיוש טָאה סָאװ ,"הריפצהפ גנוטייצ רעד ןגעוו ָאד דער ךיא .ןעוטפיוא עקיט
 ןעוו ,רוטַארעטיל רעשיאיירבעה רעד ףיוא ןוא ןדיי ףיוא העּפשה עכעלצונ ןוא עסיורג
 עכלעוו ,עלַא ןעגנַאגעגכָאנ ןענייז טכיל ריא ךָאנ ןוא זדנוא ףיוא טניישעג טָאה טכיל ריא
 ענענַאטשעגּפָא יד ןופ ליפ ןבָאה םעד ץוח ןוא ,דייר עקיטפנונרַאפ וצ טבערטשעג ןבָאה
 ךיא ליוו גנוטייצ רעד-טָא ןגעוו .טוג זיא'ס זַא ,טכיל סָאד ןעזעג ןוא טקעוועגפיוא ךיז
 .ןרעה עניימ ,ןדער ךייא וצ

 "הריפצהש גנוטייצ רעד ףיוא סױרַא ןקוק ןוא ןעקנעב ליפ זַא ,ןסיוו טפרַאדַאב ריא
 -יל רעקילייה רעד ןופ טנָאזירָאה ןפייוא ןזייוװַאב רעדיוו ךיז יז טעװ ןעוו ,ןגערפ ייז ןוא
 יד ליפ ייב ןעמוקעגפיוא זיא ןרָאװעג טעדנירגעג זיא הרבח רעייא טניז ןוא ,רוטַארעט
 ןופ טּכיל סָאד ןרעוו טיירטשרַאפ טעװ חילש ןטבױלגַאב ןקיזָאד םעד ךרוד זַא ,גנונעפָאה

 טעװ ריא ןכלעוו טימ ןקעטש רעד ןייז טעוו "הריפצה, יד זַא ןוא ,ןדיי ןשיווצ הלכשה
 ָאד זיא'ס וַא ,"ןיילמהק ןיא הרושב יד טגָאזעגנָא ךָאד טָאה ריא ןוא .רעדנואוו ןזייוַאב
 ךיוא טפרַאדַאב ריא רעבָא .ןעניישרעד רעדיװ יז טעוװ ףליה רעיא טימ ןוא גנונעפָאה ַא
 ַא ןיא ,"ץילמה, םוצ בָאגוצ ַא יו "הריפצה; יד ןכַאמ וצ גנונעפָאה רעייא זַא ,ןסיוו
 טָאה ,יקסמינָאלס 'ה רעשרָאפ ןטימ טדערעג בָאה ךיא ןעוו לייו ,גנינעפָאה עשלַאפ
 . ..ךַאז ַאזַא וצ ןעמיטשוצ ןוא ןייגנייא טשינ ןָאק רע זַא ,טרעלקרעד קיצרַאהנּפָא רימ רע
 ןוא "הריפצהש רעד ןופ טכיל סָאד ןרעוו ןשָאלעגסיױא טעוו עציטש ןימ ַאזַא ךרוד לייוו
 עכלעזַא טָא .ןצונ םוש ןָא טלעג ליפ ןבעגסיוא טעוװ ריא ןוא ,ליצ םעד ןלעפרַאפ טעװ סע
 -עג ןוא טצפיזעג רע טָאה ןצרַאה ןפיט ןופ ןוא ,טניירפ ןיימ טדערעג רימ וצ טָאה דזיר
 לייוו ,טסייג ןוא ןליוו ןייז ןגעק זיא סָאװ ,ךַאז ַאזַא םיא ןופ טגנַאלרַאפ ריא סָאוו ,טצכערק
 "הריפצה, ַא טימ קלָאפ םעד ןפלעה ןענָאק טשינ רע טעװ ןפוא ַאזַא ףיוא זַא ,רעכיז זיא רע
 רע זַא ,ןזיוועגסיוא ךיז טָאה ךייא וצ ווירב ןטשרע ןייז ןופ ביוא ןוא ,ךיז טליוװ םיא יו
 ןוא שטנעמ רעטוג ַא זיא רע לייוו ,רַאפרעד רָאנ סע זיא ,גנוניימ רעייא טימ םיכסמ זיא
 ,ןגָאזּפָא ךייא טנָאקעג טשינ טָאה רע

 -נואוו תמאב זַא ,גנוניימ ןיימ ןקירדסיוא לעװ ךיא סָאװ ,ןרעה עניימ ,לחומ רימ טייז
 רעד ןופ דלעפ רעזדנוא ףיוא טליוװ ,ריא יװ עקיטפנונרַאפ ןשטנעמ סָאװ ,ןימ טרעד
 ןטימ ןדָאב םעד ןרעקַארַאפ טליוו ןוא (שימעג) "םיאלכא ןעייז רוטַארעטיל רעשיאיירבעה
 -םיונוצ רעדמערפ ַאזַא ןופ זַא ,ןעז טשינ ןעד ןָאק רעוװ .ןעמַאזוצ "הריפצה, ןוא "ץילמהש
 סבערק ןוא טכעה ,ןַאװש ַא ןענַאּפשנייא סָאד יוװ ,טױרַא טשינ ןצונ םֹוש ןייק טעוו גנורָאפ
 אלו אמימח אל יפתוש יבד ארידקע :ללכ רעטלַא ןַא ויא סע ...לבַאפ סוואלירק ןיא
 ,(טלַאק טשינ ןוא םערַאװ טשינ םיא זיא ,םיפתוש ייווצ ןכָאק סע סָאװ ,ּפָאט ַא) "ארירק
 םעד טעװ סיוועג סָאװ ,"הריפצה, יד ןוא "ץילמהק רעד יװ ּפעט ייווצ עכלעזַא טרפב ןוא
 ןוא ,םערַאװ ןייז טעוװ ןטייווצ םענופ ּפָאט רעד ןעוו ,ןרַא קרַאטש ּפָאט ןייא ןופ סָאבעלַאב
 רעד ?ייװ ,ןרָאװעג טלַאק ןיא ּפָאט ןייז זַא ,ןטכַארט רענייא קידנעטש טעוװ רעכיז סָאװ
 -ייבש ןוא רעטעברַאטימ ענייז סיוא םיא ייב טּפַאכ ןוא געוו םעד םיא טפיולרַאפ רעטייווצ
 -עגירק עלַא יד וצ בָאגוצ ַא ,גירק ַא ןעמוקסורַא ףוס לכ ףוט טעוו םעד ןופ ןוא ,רעב
 קיאייפ זיא רע זַא ,ן'הנעט ןטלַאהַאב ןוא ןפָא טעװ רענייא ; ןדיי ייב ןבָאה רימ סָאװ ,ןעייר
 טעוו רעטייווצ רעד ןוא ,געוו ןיא םיא טייטש רעטייווצ רעד רעבָא ,ןָאטּפױא ליפ ןָאק ןוא
 טשינ ןענַאק ךעלענקיפ ייווצ, זַא ,ןסייוו רימ ןוא ,הירב רעד רע זיא תמאב זַא ,ןזייוורעד
 ןַא ,עגַאליײב ַא זיולב ןייז טעװ י*הריפצה; גנוטייצ יד ביוא ןוא ,?טַאלב ןייא ףיוא ןכָאלש
 טשינ ןוא ,ןרעוװ טרענימרַאפ קרַאטש ןצונ ןוא טכיל ריא םעוו "ץילמח; ןופ גגולײטּפָא
 ןכַאמ טעוו ריא לייוו ,עבַאגפיוא רעייא ןליפרעד טשינ ןלעוו יקסמינָאלס 'ה טשינ ןוא ריא
 -טנפע רעד רַאפ ךעלרעּפנײשַאב ןוייוװַאב ריא טעװ טימרעד ןוא לפט ַא רַאפ גנוטייצ יד
 סָאװ ןוא .ךַאו-לפט ַא ךייא ייב זיא ןדיי ןשיווצ ןסיוו ןיא ןלבשה ןטיירפשרַאפ זַא ,טייקכעל
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 ענייז ןליפרעד טשינ ךיוא טעװ יקסמינָאלס 'ה ןוא ? םיאנוש ערעייא ןגָאז ףיורעד ןלעוו

 דימת רע טעװ סָאד ןוא ,ךעלצונ ןייז רעמ ליפ ,ליפ ןָאק רע זַא ,טסייוו רע ןעוו ,ןטכילפ

 "זוריפצה, יד סָאװ םעד טיט זַא ,ןרעכיזרַאפ ךייא ןָאק טייז ןיימ ןופ ךיא ןוא ,ןּכָא ןגָאז

 ןלעפסיוא ריא טעװ סע ןוא ןזייװַאב טשינרָאג יז טעװ ,"ץילמה, םוצ עגַאלייב ַא ןרעיו טעװ

 .סיורג קרַאטש טשינ ךיוא לָאצ רעייז זיא םעד רעסיוא סָאװ ,רעטעברַאטימ
 -ןפָא רימ .טָאה יקסמינָאלס 'ה יװ ,זיא "הריפצה; יד ןבעגסױרַא ןגעוו ךייש סָאװ ןוא

 -טסבלעז ןעניישרעד טעװ יז ןעוו רעמ ןייז טשינ ןבַאגסױא יד ןלעוו ,ןזיוורעד קיצרַאה

 -רַאפ טייז ריא ביוא ןוא ."ץילמה; םוצ ןרעוװ ןטפָאהַאב טעװ יז ןעוו רעדייא קידנעטש
 סָאװ ,ץעזעג םעד ןגעק ץוש ַא ןעניפעג וצ ריא טפָאה םעד ךרוד לייוו ,גנוטפעהאב רעד
 -רַאפ טָאה סָאװ רעד רעבָא ...רעבעגסױרַא ןַא ןייז וצ טשינ טכער ןייק טָאה רָאזנעצ ַא

 ןוא .גנורעלקפיוא רעד ןצונ ַא ןעמוקסױרַא ןָאק ןופרעד לייוו ,ןביולרעד ךיוא ןָאק ,ןטָאב
 ,ןילַא "הריפצהש יד ןבענוצסיױרַא ןביולרעד וצ רעקיטכיר ןוא רעסעב ןיוש ויא ױזַא בוא
 בילוצ סָאװ ,גנורעלקפיוא רעד ןעגונערב ןצונ רעמ יז טעװ ןפוא ַאזַא ףיוא לייוו ,ךיז רַאפ
 ןדיי וצ ןעיצַאב ךיז טעוװ יז ןוא םַאנסיוא ןַא ןכַאמ גנוריגער עקיליװ יד טעוװו םעד

 זַא ,טכַארט ריא ביוא ןוא .(ץעזעג םייב ןטלַאה ךיז גנערטש טשינ) "ןידה תרושמו םינפל;

 -סױרַא ןביולרעד טשינ טייצ רעטרעדורעצ ןוא רעקידלמוט ַאזַא ןיא טעװ גנוריגער יד
 רעד ןיא טעװ טייצ רעסיוועג ַא זיב זַא ,ןרעכיזרַאפ ריא טנָאק ...גנוטייצ עיינ ַא ןבעג
 -ּפָא עכעלטפַאשנסיװ זיולב רָאנ ,סעיינ עשיטילָאּפ ןוא קימעלָאּפ ןייק ןייז טשינ "הריפצה;

 .טלעוו רעד ןופ תועידי ןוא טפַאשנסױװרוטַאנ ןדיי ןענרעל ןלעװ סָאוװ ,ןעגנולדנַאה

 -רַאפ וצ ןבַאגפיױא ערעייא רַאפ קיטיונ זיא סָאװ גנוטייצ ַא ןייז טעוװ "הריפצה, יד ,ךוציקח
 רעד ןעניד ןוא ןעגנולדנַאהּפָא עכעלטטַאשנסיװ ךרוד ןדִיי ןשיווצ גנורעלקפיוא ןטײרּפש
 ,ןלייטרוא רַאפ ןוא קיטירק רַאפ טרָא ןַא ןייז לָאז ןטרָאד זַא ,רוטַארעטיל רעשיאיירבעה

 ךיא ןבָאה ןכַאז עלַא יד טָא ...ןעגנוטייצ יד ןיא ןליוו רעייא טקירדעגסיוא טָאה ריא יי

 טפַאשלעזעג רעייא טימ תמאב טייז ריא ביוא ןוא .ןגָאלשרָאפ ךייא קיטיינ רַאפ ןענופעג
 ,ןייו הכוז בורקב רָאג עלַא ןלָאז רימ זַא ,טעז ָאט ,ןבעל עשידיי סָאװ ןטכױלַאב רַאפ
 .גנַאגפיוא םייב ןוז יד יוװ לעה ןוא קיטכיל ןענייש ןעמענ לָאז *הריפצהק יד זַא

 שטיווָאמַארבא .י .ש
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 טניידרפ ַא וצ

 (1864) ד"כרת טבש גיי יעשטידרעב

 (שיאיירבעה ןופ)

 ! טניירפ רעדעייט ןיימ

 ןוא ןרָאװעג ןגיװשטנַא ןצנַאגניא טייז ריא סָאװ ,םוחנת ,ךייא טימ ןעשעג זיא סָאװ

 יװַא ? ךייא ייב ךיז ןעניפעג סָאװ ,םירפס עניימ ןגעוװו טימ טשינ רימ טלייט ריא סָאװ

 ןיימ ,טקנעדעג טשינ בָאה ךיא ?ּפָא רימ ריא טלָאצ ױזַא ןוא רימ טימ ךיז ריא טיײגַאב

 -- ,ךייא ןיא רעכיז ןעוועג דימת ךָאד ןיב ךיא ,רימ וצ ןָאט ױזַא טעוװ דיא זַא ,רערעייט

 ןוא םירפס עניימ עלַא טפיוקרַאפ טָאה ריא יצ רימ טרעפטנע ,רערעייט ןיימ ,טציא ןוא

 ןוא טלייא ,טלעג טָאה ריא ביוא ןוא ,רעפיוק יד ייב תובוח יד טנָאמעגנייא טָאה ריא יצ

 רערעייט ,ןסיוו טייז .קרַאטש רעיײז טציא ךיז קיטיונ ךיא לייוו ,וצ ךיילג רימ טקיש

 ,"עבטה תודלות), ןיימ ןופ זירּפ םעד ןכַאמ וצ רעקיליב קרַאטש טיירג ןיב ךיא זַא ,םוחנת

 רַאפ רימ ייב ןפיוק ןלעװ לָאז סָאװ ,רחוס ןייא ןגירק וצ ןזייוַאב טעוװ ריא רָאנ ביוא

 ןייז ןלעװ ,ןפיוקרַאפ םיא לעוו ךיא סָאװ ,םירפס יד ןוא .ןרַאילּפמעזקע ליפ םינמוזמ

 ,םעד ןגעוװ ךיז טימַאב ,ןברַאפ ןוא רעדליב עטוג טימ
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 ןסירג ריא טלָאז ,ןגיוא יד רעטנוא סטוג רימ רַאפ ןעוט סָאװ ,טניירפ ערעזדנוא ייווצ יד
 טפַאשביל רעייז רַאפ ייז ןלָאצוצּפָא טביױלגַאב ןוא טיירג ןיב ךיא ןוא ,ןעמָאנ ןיימ ןיא

 ,טקעריד ןבירשעג טשינ ייז בָאה ךיא סָאװ ,ןייז לחומ רימ ייז ןלָאז ,טײקיצרַאה ןוא
 ,טייצ ַא ןעמוק ךָאנ טעו סע ןוא ןעמונרַאפ טציא ןיב ךיא לייוו

 ,רעפטנע רעייא ףיוא סױרַא טקוק סָאװ ,טניירפ רעייא

 שטיוװַאמַארבַא .י .ש

 ,ה 'כ ,"תומושר , ןיא טכעלטנפערַאפ
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 גרוברעטעּפ ןיא "הלכשה יציפמ, ןופ טעטימָאק םוצ
 1864 (?) טסוגיױא ,וועשטידרעב
 (שיאיירבעה ןופ)

 חלטשה ןטײרּפשרַאפ וצ זיא ליצ רעייא סָאװ ,עטנרעלעג ןוא עקיטעטליואוו ,ךייא וצ
 סָאװ ,ייווצ לייט ,"עבטה תודלות, רפס ןיימ סױרַא טנייה ךייא קיש ךייא וצ ,ןדיי ןשיווצ
 ןלייצרעד וצ רימ רַאפ קירעביא זיא'ס זַא ,ןכער ךיא ןוא ,לגייפ ינימ עלַא ןײרַא טמענ
 ןוא ןעז טעוו ןיילַא ריא לייוו ,לייט ןקיזָאד ןיימ טימ ןָאטעגפיוא בָאה ךיא סָאװ ,ךייא

 -יא טשינ זיא רע זַא ,ןגָאז ךייא רוציקב זיולב רעבָא ליוו ךיא .טײטַאב ןייז ןייטשירַאפ
 טול טסַאפרַאפ םיא בָאה ךיא רָאנ ,ליט רעטשרע רעד יוװ ,ךוב ןייא ןופ טצעזעגרעב
 -יא ןבירשעגנָא םיא בָאה ךיא ןוא רעכיבזטפַאשנסױװ-רוטַאנ ענעטלעז עיינ ענעדיישרַאפ
 יר רַאפ קידנעיצוצ ןוא םענעגנָא ןייז לָאז סע ,ךַארּפש ןוא קלָאפ רעזדנוא ןופ טסייג םענ
 עטלַא ,ןעמענ טימ ןוא ןעגנוקרעמַאב טימ טנײשַאב םיא ךיא בָאה םעד ץוח ןוא .רענעייל
 לגעוו ביירש ךיא יוװ ,ןעמָאנ ןשיאיירבעה ַא ןבעגעג ךיא בָאה לגיופ ןדעי וצ ןוא 'עיינ יו
 ןקוקנײרַא ןוא ךיז ןטכַארטנײרַא טסנרע טעוװ ריא זַא ,ףָאװ ךיא ןוא ,המזוקה ןיימ ןיא םעיז
 ןדיי ןשיוצ גנורעלקפיוא ןטײרּפשרַאפ ןָאק רע זַא ,ןעזנייא טעװ ריא ןוא רפס ןיימ ןיא
 ,ןסיוו וצ טפַאשביל ייז ןיא ןצנַאלפנייא ןוא ןסַאמ-סקלָאּפ יד ןעיצוצ חוכב זיא רע וַא ןוא
 -רַאפ ךָאנרעד ןוא םיא ןקורד וצ יװ ןעלטימ ןכוז ןליוו ןטוג רעייא טימ ריא טעוװ ןַאד ןוא
 ןַאטעג יירט בָאה טייז ןיימ ןופ ךיא .זיירּפ ןכעלגנעגוצ ַא וצ ןדיי ןשיוװצ םיא ןטיירּפשי
 -ביירש םייב ןסעזעג ,גנוגנערטשנָא רעפיט טימ ןבירשעג בָאה ךיא ,טעברַא עקיליה יד
 בָאה ךיא ביוא רעבָא ,ןָאט ייוו ןעמונעג רימ טָאה ןייב-ןקור ןיימ זיבו ןגיובעגנייא שיט
 ןַאק ,טולב ןיימ ןוא טנוזעג ןיימ ןגָארטעגוצ ןוא טרעטַאמעג ךיז ןוא טעװערָאהעג ױזַא
 בָאה ךיא ןוא ןַאמערָא ןַא ןיב ךיא לייוו ,טלעג ךיוא םעד וצ ןגָארטוצ טשינ רעבָא ךיא
 טייקיאייפ ןייק טשינ ךיא בָאה םעד ץוח ןוא ,ךוב סָאד ןבעגוצסױרַא ןעלטימ) ןייק טשינ
 ,ןױיי ייב רעביירש ערעדנַא יו ,םירפס עניימ ןופ ףױקרַאט ןטימ ךיז ןעמענרַאפ וצ

 ביוא ןוא ,רפס ןיימ ןבעגוצסױרַא ןפורַאב ריא טייז ,ןרעה עבושח עניימ ,רעבירעד
 וצ ןעלטימ עקיסַאּפ יד ןכוז ריא טפרַאדַאב ,גנורעלקפיוא ןעגנערב ךעלקריוו טליוו ריא

 יד ןשיווצ ןרעוו טנכעררַאפ ןָאק רפס ןיימ זַא ,ךיז טכַאד רימ ןוא ,ליצ םעד ןכיירג'ועד
 ,ןעלטימ עטסקיטכיר ןוא עטסעב

 ריא טעװ ןליוו ןטוג רעייא טימ ןוא רפס ןיימ ןעמעננָא ןרעג טעוװ ריא זַא ,ףָאה ךיא
 רעטייוו לָאז ךיא טסייג ןיימ ןרילומיטס ןוא טעברַא רעקיליײה ןיימ וצ ןקיטומרעד ךימ
 ,קלָאפ רעזדנוא תבוטל ןעימַאב ךיז ןוא ןביירש

 זיא תישאר :ווירב ןיימ קידנע ךיא רעדייא ןטעב ךייא ייב ךיא ליוװ ןכַאז ייווצ ןוא
 ,טשינ עיּפָאק םוש ןייק םיא ןופ בָאה ךיא לייוו ,רפס ןיימ ןטיהּפָא טלָאװ ריא ,השקב ןיימ
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 .עגרעביא רפס ןיימ לָאז תולדתשה רעייא טיול וַא ,ןטעב ךייא ךיא ליוװ ,סנטייווצ ןוא
 -יימ עכעלטפירש ריא ןגָאזסױרַא לָאז יז ,ןכַארּפש-חרזמ ןופ עימעדַאקַא רעד וצ ןרעוו ןבעג
 רַאפ ןזייווַאב טימרעד ןוא ,רוטַארעטיל רעקיליײה רעזדנוא ןופ םור ןוא דיבכ םוצ גנונ
 זַא ןוא ,ןעניימ ייז יו ,סטיג ןיק טשינ טלעפ רוטַארעטיל רעזדנוא זַא ,רעקלעפ עלַא

 ,גנורעלקפיוא ןיא לייט ַא ןוא ןסיוו ןיא קלח ַא ןבָאה רימ ךיוא
 ,טסניד רעייא וצ טיירג זיא סָאװ ,טכענק רעייא ןיב ךיא
 ,"לארשיב הלכשה יציפמ, הרבח רעד רַאפ רעביירש ןוא רעטעברַאטימ

 שטיווָאמַארבַא .י ש

 וצ טרעפטנעעג ,1864 ,רעבָאטקָא ,טעטימָאק רעד טָאה שטיוָאמַארבַא .י ,ש ןופ ווירב םעד ףיוא

 ימָאק םעד ןלעפעג זיא 'עבטה תודלות, רעיא ןופ לייט רעטייװצ רעד םגה, זַא ,ןשטיװָאמָארבַא .י .ש

 ןעמענ טשינ טשטימָאק רעד רעביועד ןַאק ,עניילק ןענייז הרבה רעד ןופ תוסנכה יװ ױזַא וצנָא ,טעט

 סָאװ ,זיירּפ ןטיול ךוב ןופ .וקע 100 ןעמענ וצ טיירג רעבָא ןיא וש ,רפס םעד ןבעגוצסורַא ךיז ףיוא

 ןגירק טעװ רע יװ םעדכַָאנ ןקיש וצ טיירג טעטימָאק רעד זיא טלעג סָאד ןוא ,ןלעטש טצװ רבהמ רעד

 זלח ,"לארשיב הלכשה יברמ הרבח תי"לית,) "קרעװ סָאז ןקורד וצ ןטָארטשגוצ זישמ זַא ,העיי ַא
 (48 1 ,לאטנצוָאר |ןָאעל|/ הדוהי י"ע רואל תאצוי ,1890 ,גרוברעטצפ .ינש
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 קָאטשניב .ל וצ
 + 1864 ,טסוגױא ןט2 םעד .,וועשטידרעב
 (שיאיירבעה ןופ)

 ןצרַאה ןיא ןקַאבעגנייא רימ זיא סָאװ ,טניירפ רערעייט ןיימ ,ןשטנעב ךייא לָאז טָאג
 קרַאטש ךימ טָאה ,טניירפ ןיימ ,ריא .ןעמוקַאב ךיא בָאה ענבוד ןופ ווירב ןביל רעייא

 רימ ןגעוו טָאה ריא סָאװ ,טימרעד זיולב טינ טיירפרעד ךימ ,ווירב רעייא טימ טיירפרעד
 ךיא סָאװ ,טימרעד רעמ ךָאנ רָאנ :,ןסלעטסָאּפ ןטמַאַאב ןכיוה םעד טרָאװ טוג ַא טגָאזעג
 ,גערב ַא ןָא זיא טייקסטוג רעיא ,יירטעג רעייז זיא עביל רעייא זַא ,טגייצרעביא ךיז בָאה
 ,ענעי ןצעש ןוא ,טלָאה ךייא ןבָאה סָאװ ,ענעי ןביל ןצרַאה ןצנַאג ןופ טנָאק ריא זַא ןוא
 -עג .ריא יוװ ,טניירפ ןרעייט ַאֹזַא גָאמרַאפ ךיא סָאװ ,ךעלקילג ןיב ךיא .ךייא ןרע סָאו
 ןסָאלשעג ןבָאה רימ ןוא טנעקַאב ךייא טימ ךיז בָאה ךיא ןעוו ,גָאט רעד זיא טשטנעב
 !ןייז טשטנעבעג גָאט רענעי לָאז !טּפַאשטניירפ ןופ דנוב םעד

 ןיא ןפָארטעג טינ ךייא בָאה ךיא סָאװ ,טניירפ רעביל ןיימ ,רעייז רעױדַאב ךיא
 ןעגנערברַאפ וצ םענעגנָא טנכערעג בָאה ךיא .ןעוועג ןטרָאד ןיב ךיא ןעוו ,רימָאטישז
 ;טרעסערגרַאפ טציא ךיז טָאה סָאװ ,רעמוק ןיימ ךייא רַאפ ןסיגסיוא .געט עכעלטע טרָאד

 עמיטניא ןגעוו ךייא טימ ךיז ןטָארַאב ןוא ןדייל עניימ ןלייצרעד ךייא טלָאװעג בָאה ןוא
 שטָאכ ,טניירפ ןיימ ,טציא ןוא ,טסיוורעד טינ ןקיצרַאהביל ןיימ בָאה ךיא ועבָא .םינינע
 ךיא ףָאה ,ריּפַאּפ ןפיוא ןעקנַאדעג עניימ עלַא ןבעגרעביא דנַאטשמוא טינ זיא ןעּפ ןיימ
 ;טימעג ןיימ ןיײטשרַאפ ךיוא ריא טעװ רעטרעוו עקיצניוװ עניימ ןופ זַא ,ןגעווטסעדנופ
 טדער ,רימ יו ױזַא ,ךיז ןשיווצ ןדנוברַאפ ךעלרעדירב ןענייז סָאװ ,ןשטנעמ ייב םורָאװ
 לָאז ץרַאה רעייא ,רימ ןופ ץכערק ןייא גונעג .סנרעדנַא םוצ רעטרעוו ןָא ץרַאה סמענייא
 .ןדייל עניימ ןליפרעד טלָאז ריא ןוא ןגערפיוא ךיז

 ןָאט סעּפע זומ ךיא ךיוא ןעוו ,טייצ יד ןעמוקעג זיא סע !טניירפ ןיימ ,רימ וצ ייוו
 ןעוועג ךיא ןיב טציא זיב .ןעמענרעטנוא וצ סָאװ טינ סייוו ךיא ןוא ,דניזעגזיוה ןיימ רַאפ
 טכַאנ ןוא גָאט געלפ ךיא .דַארּפש רעקילייה רעזחנוא וצ טּפַאשביל רעד טימ טּפַאכרַאפ
 ,קידנסעגרַאפ ,רעדירב-טימ עניימ שינעטנעק לסיב ןיימ טימ ןפלעהוצסיוא ידכ ,ןעווערָאה
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 ןצונ םעד ןגעוו ןטכַארט ןייא ןיא ןטלַאהעג בָאה ךיא .רעדניק טימ בייוו ַא בָאה ךיא זַא
 ףרַאד ךיא סָאװ ,רעדניק עניילק עניימ ןגעוו ןגרָאז וצ ןסעגרַאפ בָאה ןוא קלָאפ ןיימ ןופ
 ןטלַאהוצסיוא טכילפ עסיורג ןיימ רָאלק רימ רַאפ טייטש סע ןעוו ,טציא ןוא ,ןגלָאזַאב ייז
 -ַאװערָאה ןוא ימ רעצנַאג ןיימ ךָאנ זַא ,קידנעעז ,טרעטיצרַאפ ךיא רעװ ,דניזעגזיוה ןיימ
 רָאנ ? ףליה ןיימ ןעמוק ןָאק ןענַאװנופ ןוא .ףליה וצ רימ ןעמוק טינ רענייק טרעלק עינ
 ,עלעטש זיא טינ ערעסָאװ ַא ןבעג קידָאנעג רימ לָאז סָאוװ ,גנוריגער רעקילעזטייל רעד ןופ
 טוג ַא גנוריגער רעד רַאפ ןגָאז וצ ןָאט טכַארט ַא ןוא ןליפטימ רימ טעוװ רעבָא רעוו
 ךיא שטָאכ ,טעברַא ריא וצ ןרעטנענרעד ךימ לָאז יז ,טרעוו ןיב ךיא זַא ,רימ ןגעוו טרָאוװ
 ,ימ ןיימ ןוא טיױנ ןיימ ףיוא ןזייװנָא ריא טעװ רעװ ?לוש ןייק טקידנעעג טינ בָאה
 עניימ ייז קידנבעגּפָא ,ןרָאי עגנוי עטסעב עניימ טגײלעגקעװַא בָאה ךיא רעכלעוו ףיוא
 ,טעברַא ןיימ טריפעגסיוא ךעלרע בָאה ךיא זַא ,ןרעלקפיוא ריא טעװ רע ? רעדירב-טימ
 רעשיאיירבעה רעד ןופ דלעפ-טכַאלש ןפיוא טולב ןיימ ןסָאגרַאפ ,טַאדלָאס רעיירט ַא יו
 זַא ,ןגָאװ ןוא ןרעלקפיוא ריא טעװ רעװ ? תוחוכ ןָא ןבילבעג ןיב ךיא זיב ,רוטַארעטיל
 ןופ קיטייצירפ ןעמוקמוא ךיא לעװ ,רימ ןופ טכיזעג ריא ןרעקּפָא טעװ יז ךיוא בוא
 ? רעמוק ןוא קילגמוא

 ןגעוו ןטוג םוצ טָאה ריא ,ןפלעהסיורַא רימ טנָאק ,טניירפ רעיירט ןיימ ,ריא רָאנ ,ריא
 םיא טימ ריא טנָאק טציא ןוא ,ןסלעטסָאּפ ןטמַאַאב ןכיוה ןטרעעג םעד טנָאמרעד רימ
 -רעוו .עקיסַאּפ יד ןעניפעג טעװ ריא .רימ ןגעוו ןטעב ןוא רימ ןגעוו ךעלריפסיוא ןדייר
 זיא סע זַא ,ןגייצרעביא וצ ױזַא יוװ ,ןגָאזרעטנוא ךייא טעװ טּפַאשגולק רעייא ןוא רעט
 ןיימ ןוא ךיא ,עלעטש ַא ןבעג רימ ןוא רימ רעביא ןעמערַאברעד ךיז לָאז רע ,טכער
 -ייה ןיימ ןָאט וצ טייקכעלגעמ יד ןבָאה לָאז ךיא ןוא ןזייּפש ןענעק ךיז ןלָאז דניזעגזיוה
 .טעברַא עקיל

 ; ךעלטניירפ טסכעה ןעמונעגפיוא ךימ טָאה רע ןוא ,טלעטשעגרָאפ םיא ךיז בָאה ךיא
 ןפיוא רימ ייב סָאװ ,ץלַא ןגָאװ טנָאקעג טינ ךיא בָאה רימ ןגעו ךערּפשעג םייב רעבָא
 ךיז בָאה ךיא ,עגַאל ןוא דנַאטשוצ ןיימ םיא ןלָאמסױא טנַאקעג טינ בָאה ךיא .ןצרַאה
 ףיוא ןכַאמ טינ לָאז ךיא ,ןָאטעגפיױא בָאה ךיא סָאװ ,םיא ןלייצרעד וצ טמעשעג ךיוא
 -ךעעג רעד טניירפ רעזדנוא ןוא ,טניירפ ןיימ ,ריא .רעמירַאב ַא ןופ קורדנייא ןייק םיא
 ,"שבטה תודלותג קרעוו ןיימ ןגעוו ןגָאז םיא טנָאק ריא ,יקסמינָאלס 'ה רעטנרעלעג רעט
 -עג םעד ,טניירפ רעזדנוא ייב ןעמונעגסיוא קרַאטש טָאה לייט רעד לייוו ,לייט רעטיוצ
 -םיוא בָאה ךיא סָאװ ,ןגָאז ךייא רע טעוװ ,גערפ ַא םיא ייב טוט ; יקסמינָאלס יה ןטניועל
 ,ךייא ייב ךיז טעב ךיא ןוא ,טניירפ ןיימ ,ךייא וצ טציא ךיא ףור רעבירעד --- ,ןָאטעג
 -רעל ךימ ןוא רעזייווגעוו ןיימ ןייז טלָאז ריא .ןפלעה רימ ןוא סטוג ןָאט רימ טלָאז ריא
 זיא רע ןעוו : שידק 'ה טניירפ רעזדנוא טימ רימ ןגעוו טדער ,ןָאט וצ בָאה ךיא סָאװ ,ןענ
 ןגעוו ןגָאז וצ ךייא טָאה רע סָאװ ןבעגעגרעביא םיא ךיא בָאה ,וועשטידרעב ןיא ןעוועג
 ,רימ

 ןָא ךיז רעק סָאװ ,ץלַא טימ רימ טלייט ןוא רעפטנע ןביל רעייא טימ ךימ טרעַאב
 טרע ןוא טצעש ,טביל סָאװ ,טניירפ רעייא ןצרַאה ןצנַאג ןופ ןיב ךיא םורָאװ ,ךייא וצ
 ,קיבייא ףיוא ךייא

 ,א .י .ש

 דילגטימ ןוא טוטיטסניא ןשיגָאגַאדעּפ-טּפיוה םענופ רָאסעּפָארּפ --- ,,1871-1801) סלעטסאפ .פ .א (
 -ָצג ,םוירעטסינימ םענופ גַארטפיוא ןטיױל ,רע טָאה 1864 ןיא ,םוירעטסי:ימ-סגנודליב םייב טַאר םענופ
 ,ןלוש עשידיי יד רעביא עץיזיווער ַא טכַאמ
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 : קָאטשניב .ל וצ
 ,1864 ,רעבמעטּפעס ןט27 םעד ,וועשטידהעב
 (שיאיירבעה ןופ)
 ! טניירפ רעטבילעג קיצרַאה ןיימ

 תועידי טימ ךייא ןופ ווירב ַא ףיוא טרַאװעג דלודעגמוא סיוױג טימ בָאה ךיא

 טנָאקעג טינ רעמ ךיז ךיא בָאה ,טגייווש ריא יו רעבָא ױזַא ; ךַאז רעסיוועג רעד ןגעוו
 .טימ רימ טלָאז ריא ,ךייא ןטעב ןוא טנייה ןביירשוצנָא ןסָאלשַאב בָאה ןוא ןטלַאהנייא
 רעדָא ,גנונעפָאה ןוא טכיזסיוא ןַא ןַארַאפ רימ רַאפ זיא סע יצ ,טלַאה סע ואוו ,ןלייט
 "עג רימ טעװ ריא ןוא ,ךייא טעב ךיא סָאװ ,ןריפסיוא טעוו ריא זַא ,ףָאהרַאפ ךיא .ָאטינ
 ,טלַאה ךיא ואוו ןסיוו לָאז ךיא ,ןרעפטנע רָאלק ןוא יונ

 טצעש רע ;:ץיוװָארוה .מ 'ה טימ טדערעג ךייא ןגעוו לָאמ עכעלטע ןיושו בָאה ךיא
 ךיא ןוא טימ רימ טלייט ,וועשטידרעב ןיא ןָאט וצ סָאװ טָאה ריא ביוא ,רעייז ךייא
 םענעי ןופ ףליה רעד טימ זַא ,ןסיוו טייז ...ןעניד וצ ךייא טיירג קידנעטש ןייז לעװ
 ןיא זַא ,ןסיוו טייז ןוא .לוש-קרעװטנַאה ַא ןענעפע וועשטידרעב ןיא ךיז טצװ ןַאמ ןכייר
 ? ןכַאמ ךיז ןָאק סע סָאװ ,סייוו רעוו ןוא ,ןלוש ךָאנ ָאד ןענייז וועשטידרעב

 ריא טנכער יצ ,ךיז ןגעו ךיוא ןָא רימ טביירש ןוא דָאנעג רעייא רימ טזייװַאב
 -יױו ףיֹוא ךיוא ןביילברַאפ טעו ריא רעדָא ,יורפ ערעייט רעייא ךיז וצ ןעגנערבּפָארַא

 ? ןיילַא רעט

 ,ןצרַאה ןצנַאג ןופ ,קיביא ףיוא רערערַאפ ןוא טניירפ רעיא
 .א .י .ש

 ,ליכשמ א ,ועשטידרעב ןיא רחוס רעכייר ַא (}
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 : גרוברעטץעּפ ןיא "ה ןלכשה יציפמ, ןצ

 1864 רעבמעטּפעס ,וועשטידרעב

 (שיאיירבעה ןופ)

 (וירב סעשטיוָאמַארכַא .* .ש זוש טלַאהניא רעד טמוק טכירַאב ןיא)

 ,1864 ,רעבמעטּפעס טצעטימָאק םוצ ווירב ןייז ןיא טביירש שטיווָאמַארבַא .י .ש 'ה

 ;זַא

 ןיא הגרדמ רעטייוצ רעד ןופ לוש רעד ןופ דנַאטשוצ ןטכעלש םענופ הביס ידש

 טניז סָאװ ,עלוש רעד ןופ רעעזפיוא |ירצונ} רעכעלטסירק רעגנוי רעד זיא וועשטידרעב

 יד זַא רָאנ ,עלוש רעד בילוצ זיא רע וַא ,טשינ רע טכַארט ,ןרָאװעג טמיטשַאב זיא רע

 ץַאלּפ ןעמונרַאפ רעמצלַא רע טָאה רעבירעד ןוא ,םיא בילוצ ןּרָאװעג ןפאשעג זיא עלושי

 ןבילבעג זיא'ס ,םידימלת יד רַאפ טרָא ןייק ןבילבעג טשינ זיא'ס זיב גנוניואוו ןייז רַאפ

 ןייז ןליפרעד וצ טָאטשנָא ןוא ;זיוה ןופ קָאטש ןטשרעטנוא םעניא טא גנע ןַא זיולב

 עקירעביא יד ףיוא ןפרָאװעגפױרַא טכילפ יד רע טָאה ,ךַארּפש עשיסור יד ןענרעל וצ בוח

 יד ןופ ןעזנָא םעד ןקירעדינרעד וצ טייהנגעלעג רעדעי טימ ךיז טצונַאב רע ןוא ,רערעל

 ,השעמ יד |שטיוװָאמַארבַא| רע טגנערב !ײװַאב סלַא ןוא ,ןגיוא יד ןיא ןעמעלַא ייב רערעל

 רַאפ גנונעכייצסיוא-קנַאד ַא ןגירק ןייז דובכל גנורעייפ ַא טנדרָאעגנייא טָאה רענעי ןעוו זַא

 ןָאטעג טשינרָאג רַאפרעד טָאה רע סָאװ ,ךַארּפש רעשיסור רעד ןופ גנוטײרּפשרַאפ רעד



 77 םירבס רכומ עלעדנעמ ןופ טירב

 טביילק ןעמעלַא םעד ךָאנ ןוא ,טסעג יד ןשיװצ רערעל יד ןטעברַאפ טשינ וליפא רע טָאז
 -ָארּפ א ןענעפע וצ שינעבילרעד ַא טעב ןוא עלוש יד ןכַאמרַאפ לָאז'מ תומיתח רע

 ןופ ןָאטּפָא, לָאז טעטימָאק רעד זַא ,{שטיוװָאמַארבַא| רע טעב רעבירעד ןוא :עיזַאנניג

 ,(80 טייז) *סטכעלש עקיזָאזיד יז
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 : גרוברעטעּפ ןיא "הלכשה יציפמ, ןופ טעטימַאק םוצ
 ,1864 רעבָאטקָא ,וועשטידרעב

 (שיאיירבעה !ופ)

 (ווירב סעשסיוװָאמארבא .י .ש ןופ טלַאהניא רעד טכיוַאב ןיא ןבעגעגרעביאי

 ,רעבָאטקָא ףוס ,וירב ןייז ןיא טביירש וועשטידרעב ןופ שטיוויָאמַארבַא .י .ש 'ה

 : טעטימָאק ןופ ןעמָאנ ןפיוא ,4

 ןבעג םיא ליו טעטימָאק רעד סָאװ ,עציטש רעד טימ ןדירפוצ טשינ זיא רע זַא;

 טעװ רע סָאװ ,םעד ךרוד 'עבטה תודלות, קרעוו ןייז ןופ לייט ןטייווצ םעד ןקווד וצ

 רע ןָאק ןטייקכעלגעמ ענייז טיול זַא ,טגָאז רע .לבור 100 ףיוא רעכיב םיא ייב ןעמענ

 רע רעבָא ,ןרעלקוצפיוא קלָאפ םוצ עביל ןייז ןופ חבזמ ןפיוא תוחוכ ענייז ןייז בירקמ

 "וצוצ טשינ טייקכעלגעמ ןייק רע טָאה רעבירעד ןוא ,ףיורעד טלעג ןייק טשינ טָאה

 טעטימָאק רעד טשינ ןָאק לגנַאמ-טלעג בילוצ ביוא זַא ,רָאפ טגייל רע .ןקורז םוצ ןטעדט

 -סגנודליב םייב ןייז לדתשמ ךיז טעטימָאק רעד לָאז ,ןובשח ןייז היוא קרעוו סָאד ןקורד

 טעוװו קרעוװ סָאד זַא ןוא ,רפס ןייז ןקורד וצ לבור 500 ןבעג םיא לָאז רע ,םוירעטסינימ

 עשידיי יד ןשיווצ סע ןטײרּפשרַאפ וצ ךוב ןייז ןופ .זקע 500 ןקיש םיא רע טעוװ ןעניישרע :

 סָאה זַא ,גנוניימ ןייז טגָאזעגסױרַא ןיוש טָאה רעטסינימ-סגנוױליב רעד לייו ;סעלוט

 טפיוקעג ןיוש טָאה רע סָאװ ,טימרעד קרעוװ ךעלצונ רעייז ַא זיא 'עבטה תודלות, ךוב

 -ַאב ןוא ,ןלוש יד ןיא ייז ןטײרּפשרַאפ וצ ידכ רבחמ םייב לייט ןטשרע םענופ .זוקע 0

 ךיז לָאז טעטימָאק רעד ביוא זַא ,רעכיז רע זיא רעבירעד ןוא ,לבור 500 ייז רַאפ טלָאצ

 ןייז ןליפרעד טעוו רע ןוא טעטימָאק םעד ןגָאוּפָא טשינ רעטסינימ רעד טעװ ,ןעימַאב

 טעװ רע ןוא קלח ןטייוצ םעד ןקורד וצ ןטערטוצ רע טעוװ ןַאד ןוא ,השקב עקיזָאד

 קפס ןייק זיאיס סָאװ ,םיקלח עקירעביא יד ןטיירגוצ ןוא רעטייוו ןטעברַא וצ ןצעזרָאפ

 ,"ןדיי ןשיוװצ גנורעלקפיוא ןטײרּפשרַאפ םייב ןצונ ליפ ןעגנערב ןלעוו ייז זַא ,טשינ

 א ןַארַאפ זיא (1864 ,רעבמעװָאנ ןט14 ןופ) טעטימָאק טענופ גנוציז רעד ןופ לָאקָאטָארּפ םעד ןיא

 תולדתשה ַא טימ ןפלעה םיא לָאז'מ ,וועשטידרעב ןופ ,שטיװָאמַארבַא 'ה ןופ השקב רעד ףיואא : סולשַאב

 ןייז ןקורד וצ עציטש סלַא לבור 500 ןופ סנַאװַא ןַא םיא ןבעג וצ רעטסיגימ-גנודליב ןופ ףליהעג ןרַאפ

 םוצ טּפירקסונַאמ ןיא קרעװ ןייז ןקישסורַא לָאז רע ,ןלייטוצטימ םיא .ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא ,קרעוו

 עקינייא ןטעב טעװ טייז ןייז ןופ טעטימָאק רעד ןוא ,עטיב א רענייז טימ ןעמַאזוצ רעטסינימ-ףליהעג
 ןייז ןלעוּפ לָאז רע ,ןטייקכעלגעמ עלַא טימ ןעימַאב ךיז ןוא םיא רַאפ ןגָאז וצ טוג רעדילגטימ ענייז ןופ

 ,(12 'ז ,1885 ,לַאטנעזָאר |ןָאעל| הדוהי) "השקב
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 : קָאטשניב ,ל וצ
 (1864 ףוס ךרע ןַא -- עטַאד ַא ןָא) וועשטידרעב
 (שיאיירבעה ןופ)
 !טניירפ רעטבילעג-קיצרַאה ,רערעייט ןיימ

 לייוו ,ווירב רעיא ףיוא טרעפטנעעג טינ טציא זיב ,רערעייט ןיימ ,ךייא נָאה ךיא
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 -עגרָאפ ןענייז סָאװ ,ןגַארפ עלַא ףיוא ןרעפטנע טימ ןעמונרַאפ קרַאטש ןעוועג ןיב ךיא
 טינ ךָאנ רימ ךיז טָאה סע לייוו ךיוא :!,"ןינאילוועיק; גנוטייצ רעד ןיא ןרָאװעג טגייל
 2 ..*לעטירטָאמס, ןטכולפרַאפ םעד ןופ עזייר רעד ןגעוו יינעג ךיז ןסיוורעד וצ ןבעגעגנייא
 טציא !רערעייט ןיימ ? קעװַא טרָאפ ,רעטּכולפרַאפ רעד ,רע זַא ,טגָאזעג ךייא טָאה רעוו
 -עג עקיטסניג ַא ןלוש ערעזדנוא ןֹוא קלָאפ רעזדנוא ןופ רעבָאהביל על ןוא ריא טָאה
 יירפ טנָאק ריא .רעברַאדרַאפ ןטסואווַאב םעד ןופ לוש רע-ב יד ןעװעטַאר וצ טייהנגעל
 עשידיי יד ןקירעדינרעד וצ לטימ רעגרע ןייק ָאטינ זיא סע זַא ,גנוניימ רעייא ןגָאזסױרַא
 ןטפיוטעג ַא *לעטירטָאמס, ַא רַאפ ןטלַאה יו ,עסַאמ רעשידיי רעד ןופ ןגיוא יד ןיא ןלוש
 -- .דייר עטלעטשרַאפ ,קנואוו ַא טימ ןדייר טעוװ ריא זַא ,ךיז טייטשרַאפ סע .ןַאמנגנוי
 ,םייהרעדניא טינ טנייה זיא ץיוװָארָאה 'ה

 -סיוא טָאה ריא סָאװ ,רַאפרעד ,רעכיל ןיימ ,ןצרַאה ןצנַאג ןופ ךייא קנַאד ךיא
 יצ ,דיא טגרָאז טסיזמוא .רימ ןגעוו :ןצאראב 'ה ןבירשעגנָא ןוא גנַאלרַאפ ןיימ טריפעג
 זיא ,סנטשרע .?לעטירטָאמס, ַא ףיוא ןגיל סָאװ ,ןטכילט יד ןליפסיוא ןענָאק לעװ ךיא

 ןופ רעבעגרעביא רעד ביוא ןוא ,טניימ ריא יו ,דמערפ ױזַא טינ רימ ךַארּפש עשיסור ידו
 -נָא טוװאורּפעג ךיז ךיא טלָאװ ,ןײרַא געוו ןיא טלייאשג ױזַא טינ ךיז טלָאװ ווירב ןיימ
 דנַאטשרַאפ ןכעלשטנעמ ַא ןָא טינ ךָאד ךיא ןיב ,סנטייווצ ןוא .שיסור ףיוא ךייא ןביירש
 רעפטנע רעייא ןיא .ףרַאדַאב ךיא סָאוװ ,סָאד ךיז ןענרעלוצסיוא קיאייפ ןיב ךיא ןוא
 -נָא טנָאק ריא .רימ ןגעוו ןביירש וצ סָאװ ,ןייטשרַאפ ןילַא ריא טעװ ןגַארפ ידו ףיוא
 ,ךיז ןגעוו קידנטכַארט טינ ,רעטשרע רעד ןיב ךיא זַא ,ןָאטעגפיוא בָאה ךיא סָאװ ,ןזייוו
 ןבעגעגסױרַא בָאה ךיא זַא ךיוא ,רעלעטשטפירש עשידיי ןריקיטירק וצ ןטָארטעגסױרַא
 -רעד ךיוא ביירש ךיא זַא ,ןעמונעגסיוא ןעמעלַא ייב ןֿבָאה סָאװ ,רעכיבנרעל עכעלצינ

 ודמל, ךוב ןיימ ןופ לייט רעטייווצ רעד סױרַא טעװ ןכיגניא) ןבעל-סקלָאפ ןופ ןעגנולייצ
 ַא רעייז עגַאל ןיימ זיא ימ רעצנַאג ןיימ ךָאנ זַא ,ןגָאז ייברעד טנעק ריא ןוא +,"בטיה
 -יב עכעלצונ ָאד ןענייז רימ ייב זַא ךיוא ,ףליה וצ טינ רימ טמוק רענייק ןוא ,עטכעלש
 טינ ךימ טציטש רענייק רעבָא ,ןדיי רַאפ עכעלצונ רעייז ,טפַאשנסײװהוטַאנ ןגעוו רעכ
 ,וװ ,זַא ,א .וו .זַא .א

 ןָא ווירב ןיימ ןבירשעגנָא לָאמ סקיטנייה בָאה ךיא סָאװ ,טניירפ ןיימ ,טקידלושטנַא
 ; ןײרַא געוו ןיא רעייז טלייא רעבעגרעביא רעטרעעג רעד םורָאװ ,ץרדק רעייז ,גנונעדרָא
 .יונעג ןביײרשנָא ךָאנ ךייא לעװ ךיא

 ,רעדורב ַא יו ביל ךייא טָאה סָאװ ,טניירפ רעייא

 .ןבעל לָאז ,ירפ רעטצעשעג רעייא בייוו ןיימ ןוא רימ ןופ סורג ַא

 םענופ ןעמָאנ ןיא ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ (58 'נ) "ןינאילװעיק, גנוטייצ רעה ןיא זיא 1864 ןיא
 ןגעװ גנוניימ רעייז ןגָאזסױרַא ןלָאז יז ,רעביירש עשידיי וצ גנודנעו א ,רָאטַאנרעבוגלארעגעג רעוװעיק
 ָאמַארבַא) רעביירש עשידיי לָאצ א .ןדיי ןופ גנורעלקפיוא רעה וצ תוכייש א ןבָאה סָאװ ,ןגַארּפ עקינייא
 .ןגָארפ עטלעטשעג יד ףיוא טרעפטנעעג ןבָאה (.נא .א רענװָאק ,רעשילוק .רד ,יקצארט'רָאכָאש ,שטיוו
 ."ץילמה , ןיא ןעוועג טקורדעג ןענייז סרעפטנע עקינייא

 -גרָאג .נ ועשטידרעב ןיא לוש"סגנוריגער רעשידי רעד ןופ רעטלַאװרַאפ םעד אמתסמ טניימעג (2
 ,גרוברעטעּפ ןיא "הלכשה יציפמ, וצ ןבירשעג םעד ןגעװ טָאה שטיװַאמַארבַא .גרעב

 עג, ןעװעג ,לוש-רעניבַאר רערימָאטישז יד טקידנעעג ,(1922:1835) ץאראב שטיװָאקראמ ןַאמרעה (3
 ,רָאזנעצ רעשידיי --- ךיוא ןוא רָאטַאנרעבוג-לַארענעג רעוװעלק םייב דיי רעטנרעל

 טעברַאטגרעביא רעטעפש ,1862 ןיא ,עשרַאװ ןיא ןענישרעד ,(ליט רעטשרע) "בטיה ודמל, 4
 ,"םינבהו תובאה, ןַאמָאר םעד ןיא ןרָאװעג
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 קָאטשניב .ל וצ
 (שיאזירבעה ןופ)
 ,1864 ,רעבמעצעד 15 ,וועשטידרעב
 ! טניירפ רעטצעשעג ןיימ

 -ָאפ ןיא טגָאזעגוצ ךייא סע בָאה ךיא יו ,טניירפ ןיימ ,לָאמַא ךָאנ ךייא ביירש ךיא
 סָאװ ,ןגַארפ יד ףיוא רעפטנש ןיימ טקישעגּפָא ךיא בָאה טנייה זַא ,ןסיוו טייז .ווירב ןקיר
 ןלעו רעטרעוו עניימ זַא ,ףָאה ךיא ןוא :"ןינאילוועיק, גנוטייצ רעד ןיא טקורדעגּפָא ןענייז
 -יטכערעג ןופ טסייג ןטימ ןעגנורדעגכרוד ןענייז ייז םורָאװ ,רעזעל עלַא ןרעװ ןלעפעג
 ,עגַארפ-טנורג יד ןטכַארטַאב וצ ץלַא ןופ רעירפ טימעג ךיז בָאה ךיא ; קיטירק ןוא טייק
 סָאד לייוו ןוא .ןגַארפ ענלצנייא יד טרעפטנערַאפ ןיילַא ךיז ךרוד ןרעװ םעד ךרוד ןוא
 -אב 'ה ןצעזרעביא וצ ףיוא ןרעוו ןבעגעגרעביא טעוװ רעפטנע ןיימ זַא ,רימ טגָאז ץרַאה
 זיא קירעהעג יו ןצעזרעביא לָאז רע ,ווירב רעייא ןיא םיא ןטעב וצ ךייא ךיא טעב ,ןצאר
 .ךעלטקניפ ןוא

 ,טַאטש ןוא טייקידנעטשנָא טיהעגּפָא טינ רימ ןגעק טָאה רע זַא ,ןצאראב 'ה ןָא טזייוו
 עג םיא בָאה ךיא ןכלעוו ,ווירב ןיימ ףיוא טרעפטנעעג טינ רימ טָאה רע סָאװ טימרעד
 טלָאװ ,טרעפטנעעג רימ טלָאװ רע ןעוו זַא ,טכוד רימ .קיריצ סקעז ןכָאװ ַא טימ טקיש
 -טסעדנופ ,שטנעמ רעניילק ַא עקַאט ןיב ךיא ;דובכ ןייז טקירעדינרעד טינ טימרעד רע
 ָאד יא קלָאפ רעזדנוא ןופ טייל עטסערג יד טרעַאב ווירב ערעייז טימ ךימ ןבָאה ןועוו
 סָאװ :ןסױטשעגנָא רימ ףיוא רע זיא רעמָאט ,טקיאוומואַאב ןיב ךיא ,דנַאלסיױא ןיא יא
 םיא ץעש ךיא ןוא טקידניזעג טינ םיא ןגעק בָאה ךיא זַא ,טעז טָאג זיא עגונ רימ זיא
 ווירב רעיא ףיױא טרעפטנעעג ךייא רע טָאה סָאװ ,טימ רימ טלייט .ןצרַאה ןצנַאג ןופ
 .רימ ןגעוו

 עכייר יד ןגעק ןרָאצ טימ לופ ןיב ךיא ןעוו ,ןטייצ עסיוועג רימ ייב ךיז ןפערט סע
 -- ןַאמ ןכייר ַא ןופ ןעמָאנ םעד ןענָאמרעד טינ רימ רַאפ ןעמ רָאט טלָאמעד ןוא ,טייל
 ןוא ,ןרָאצ ןקידוז ןוא גנוטכַארַאפ טימ ײּפש ךיא ,ןאקלואוו ַא יו ,טרעקַאלפעצ 'ועוו ךיא
 גָאט ַאזַא ךיא בָאה טנייה ,טסעטָארּפ ןופ ןעיירשעג ןיא ךיז ןעלדנַאוװרַאפ רעטרעוו עניימ
 טינ ךָאנ בָאה ךיא סָאװ ,רערעייט ןיימ ,טינ ךיז טרעדנואוו רעבירעד ,ייז ןגעק סַאה ןופ
 טימעג ןיימ ןיא ךיז טעװ ןגרָאמ זַא ,ףָאה ךיא .ךייא ןגעוו ...ןכייר םעד טימ טדערעג
 ַא טימ רעמוק רעליטש ַא ןעמוק טעוװ ןרָאצ ןקידרעירפ םעד ךָאנ ,ןליטשנייא סַאה ועד
 זַא ,רעביא רזח ךיא -- .גנַאלרַאפ רעייא ןליפסיוא ךיא לעװ ןַאה ןוא ,דלודעג רַאפ ליפעג
 סעּפע ריא טָאה ...?לעטירטָאמס, םעד ןגעוו ןסיוורעד רָאלק טינ ךָאנ ךיז ןָאק ךיא
 יד ןעמוקַאב קילג טימ טעװ ריא ןוא ,ןפלעה טעװ טָאג ביוא --- ? טרעהעג םיא ןגעוו
 רעזדנוא טגָאזעגוצ טָאה ריא סָאװ ןריפוצסיוא ןפעגרַאפ טינ ריא טלָאז ?,עלעטש עסיוועג
 ךיא ;עיזַאנמיג ןיא לעטש רעיא ןבעגרעביא םיא טעװ ריא זַא ,ןַאמרעזיק 'ה טניירפ
 ךייא ןענָאמרעד ןטעבעג ךימ טָאה סָאװ ,ןַאמרעזיק 'ה ןופ ןעמָאנ ןיא ךייא סע ביירש
 .גָאזוצ רעייא ןגעוו

 רעפטנע רעייא טקישענּפָא טָאה ריא יצ ,טניירפ רעקיצרַאהביל ןיימ ,טימ רימ טלייט
 ךיא בַאה ןלוש עשידיי יד רַאפ זַא ,ןסיוו טייז ןוא .טינ יצ ,ןגַארּפ עטסואווַאב יד ףיוא
 עלַא ןוא רערעל עלַא ןלָאז .טַאט טימ ךיוא רָאנ ,רעטרעוו טימ זיולב טינ ןטירטשעג
 ןבָאה ןלוש יד ןופ טנייפ יד ןעװ ,ןָאטעג בָאה ךיא סָאװ ,ןגָאז ךייא ,ךימ ןענעק סָאװ
 עניימ עלַא טימ טעברַאעג ,טורעג טינ בָאה ךיא ;טלעװ רעד ןופ ןטָארסיױא ייז טלָאװעג
 ןָאטעג ךיא בָאה ,טנָאקעג בָאה ךיא סָאװ ,ץלַא .ןרָאצ ךיז ןגעק ןפורעגסױרַא ןוא תוחוכ
 .. טסיזמוא טינ ןעוועג זיא ימ ןיימ ,ןעקנַאד וצ טָאג ,ןוא
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 ,טוט .ןריפסיוא סָאד טעוװ ריא זַא ,רעכיז ןיּב ךיא ןוא ןטעב סעּפע ךייא לעװ ךיא
 ןעמ ,סיוא טקריוו ןוא יקסנאלָאּפ 'ה רעליש ןעמערָא רעייא טימ דָאנעג ,רערעייט ןיימ
 ןברַאטש טינ ןוא סרוק םעד ןקידנע ןענָאק לָאז רע ,עיזַאנמיג ןופ ףליה ןבעג םיא לָאז
 ףיוא טכער ןייק טינ ,ץעזעג ןעגנערטש םעד טיול ,ךעלגעמ ,טָאה רע ביוא .רעגנוה ןופ
 ךיז ןעיצַאב טינ טײקיצרַאהטוג רעסיורג רעייא קילדעװ ךָאד ריא טעװ ,ףליה טלעג ַאזַא
 לָאמַא זיא יז זַא ,עילימַאפ סיקסנאלָאּפ ,טניירפ ןיימ ,ךָאד טנָאק ריא ,לעמרָאפ םיא וצ

 -ליואוו ןיא ןרָאװעג טעוועדַָאהעגפיוא זיא דימלה רעייא ןוא ,טסואווַאב ןוא ךייר ןעוועג

 טריפ רעמָאט ! רעטיב זיא םיא ןוא ןרָאװעג טמערָארַאפ עילימַאפ ןייז זיא טציא ןוא ,קָאט
 ,םיא טפלעה ,דָאנעג םיא טימ טוט ,געוו ןטכער םעד םיא טנרעל ,ףיוא טוג טינ ךיז רֶע
 ! ךעלקילגמוא זיא רע םורָאװ

 רעזדנוא רימ ןופ סורג ַא רעביא טיג ךיוא .ןבעל לָאז ,יורפ רעייא רימ ןופ טסירג
 .ןבעל לָאז ,דניזעגזיוה ןביל ןייז ןוא יקסמינָאלס 'ה ןכעלרע ןוא ןטנרעלעג םעד טניירפ

 ,רעפטנע רעייא ףיוא טרַאװ סָאװ ,טניירפ רעקידנביל ךייא רעייא
 .א ,י .ש

 ךוב םעד ןיא ןירַא רע ויא ךָאנרעד ןיא ,1865:1864 ,"ץילמה, ןיא טקורדעגּפָא רעפטנע ןיז (}
 .(1867 ,רימָאטישז) *טּפשמ ןיצ, ןעמָאנ ןרעטנוא

 רענילַָאװ םייב "דיי ןטנרעלעג, א ןופ עלעטש א ןעמוקַאב וצ טּפָאהעג טָאה קָאטשיב ל 64
 ,רָאטַאנרעבוג
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 טָאטשניב .ל וצ
 (1804 ףוס םורַא ,עטַאד ַא ןָא)
 (שיסּור ןופ)
 !טניירפ רעביל

 ןייק םיא ייב ןטעבעג טינ רעבָא ,ןציװָארָאה 'ה טסירגעג ןעמָאנ רעייא ןופ בָאה ךיא
 שטָאכ .טנורג ןטסנרע ןַא ףיורעד טַאהעג בָאה ךיא לייוו ,סעיצַאדנעמָאקעד עכעלטפירש
 רעבָא סלַאפנלַא ...שמ םעד ןגעוו יונעג ןלייטטימ טינ ךייא לייוורעד ,רעדייל ,ןָאק ךיא

 ריא ןעוו ,טציא סרעדנוזַאב ,ןרעטש טינ וועיק ןייק עזייר רעייא ,גנוניימ ןיימ טיול ,טעוו
 יד ןריקיזיר *רעמָאט; ףיוא זַא ,ךָאד טסייו ריא ,ןעגנילעג טעװ רעמַאט  ,יירפ טייז
 .ליפ ןסור

 רָאנ טעװ רע סָאװ ,ץלַא רימ רַאפ ןָאט וצ טיירג זיא רע זַא ,ךימ טרעכיזרַאפ :,.ב יה
 טקנַאד ןגעווטסעדנופ ,טרעפטנעעג םיא ןיילַא ןיוש ּבָאה ךיא שטָאפ ,דנַאטשמוא ןייז
 ,ןטרָאד ןופ ןסיוו וצ רימ טיג .וועיק ןיא ןייז טעו ריא ןעוו ,ןעמָאנ ןיימ ןיא ּפָא םיא
 .ועיק ןייק געט עכעלטע ףיוא ןעמוק ןיילַא לָאז ךיא ,קיטיונ ןייז טעוו ועמָאט

 ! טניירפ ןיימ ,ףיורעד טינ ךיז טגָאלקַאב ,קיניײװ ױזַא לָאמ סָאד ךייא ביירש ךיא ביוא
 טינ סָאד טלָאװ ריא סָאװ ,ןזיירג ליפ ױזַא טימ ןעוועג דבכמ ךייא ךיא בָאה רַאפרעד
 .ךוב ןקידנעכ-ליפ ַא ןיא ןזיײוַאב טנַאקעג

 !ךייא געוו ןכעלקילג ַא ,טניירפ ןיימ ,טנוזעג טייז
 ,ןצנַאגניא רעייא

 .א .י .ש

 (שיאיירבעה ןופ) טפירשוצ
 רעד בילוצ טרָאפ סָאװ ,יקסנאלָאּפ םַאדַאמ זיא ווירב טעד ןופ ןירעבעגרעביא יד

 -ַאב ריא טייז ןוא ךעלטניירפ ףיוא יז טמענ .רימָאטישז ןייק טײהנגעלעגנָא 'רעסיוועג

 ךיא סָאװ ןריפסיוא טעוװ ריא זַא ,טינ לפייוצ ךיא .טייקכעלגעמ רעדעי טימ קיפליה
 טניפעג "תמא תאנקע ךוב סָאד בעל לָאז ,יורפ רעטצעשעג רעייא טסירג .ךייא טעב

 ,רימ ייב ךיז

 ,גרעבנרָאג .ג טניימעג ,דמושמ (}
 ,ץאראב .מ .ה (2
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 "ףשבמ לוק; ץיצקַאדער רעד וצ
 ,1865 ,רַאונַאי 16 ,הועשטידרעב

 עכעלטע טייז ,ךעבענ ,טָאה טָאטש-סלדנַאה עסיורג עטמירַאב יד ,ויעשטידרעב זַא.
 טרעמרַאפ ךיז ןבָאה רעטייוו רעטייוו-סָאוװ ןוא ,הגרדמ ריא ןופ ןלַאפּפָארַא ןביוהעגנָא לָאי
 לָאז ןעמ ױזַא יװ ,טכַארטעג ץלַא לָאמטסנעד ךיא בָאה ,טײלעמערָא עיזובכב עײנלגָאּפש
 ,טיונ (רעייז) ריא ןיא עקיטפרעדַאבטיונ יד ןייטשוצייב לטימ ַא ןעניפעג ןענָאק סעּפע ָאד
 סָאװ ,תולווע ינימה לכ ןוא גירק ןֹוא האנש ,האנק ןטיהרַאפ ךיילגוצ טימרעד עקַאט ןוא
 -מערַא רענעפלָאהעגמוא רעד בילוצ טָאטש ןיא ןעשעג טייצ רעד טימ ,הלילח ,ןָאק סע
 יז טגנערב ,טרָא ןַא ןיא ץעגרע ןזייוו וצ ןָא ךיז טבייה טײקמערָא יד תעשב םורָאװ ,טייק
 ,רעקיצרעה-טרַאה לסיבַא ןרעו ןשטנעמ יד : תורצ ערעגרע ךס ַא ְךָאנ ךיז טימ בור סָאד
 ץלַא טכוז ןעמ ,ןרעדנַא םעד לובג גיסמ זיא רענייא ,רשוי םעד לסיבַא טגיוברַאפ ןעמ
 ןבעל'כ ןיוש זיא סע ,ןעמ טגָאז ,זיא סָאװ ,ןסיב ןייז ,ןעבענ ,םענעי ייב ןּפַאכוצסױרַא
 ?ןופרעד טרעוװ סָאװ .ןסע ךיוא ןליו רימ ,ןשטנעמ ךיוא ןענייז רימ ,גונעג םיא רַאפ
 -ַאק ַא סעּפע --- !ןייב ַא רעביא ךיז טסייר ןעמ ןוא ךיז טגירק ןעמ ,ךיז טגָאלשי ןעמ
 ץלַא סָאד --- !םלוע לש ונובר ,ןרעוו טקישעגוצ טינ רָאג לָאז סע !טיײקמערָא סעוואט
 -נײרַא רימ טָאה אוה ךורב טָאג זיב ,המודמה חוכ ןיימ ףיוא ןעגנַאגעגרעביא רימ זיא
 -לַּפָאט ַא זיא קעווצ ריא סָאװ ,"לד לא ליכשמא הרבח יד ןדנירג וצ :האצמה יד ןבעגעג
 יז ןלָאז םעד ךרוד זַא ,טרַא ןייא ױזַא ףיא ענעמוקעגּפָא עדובכב ןפלעה וצ (1 :רעט
 ,הבדנ ַא טָא יבַא ןבעג טינ רעבָא ,הסנרּפ רעגייטש לקיטש ַא ףיוא ןּפַאכפױרַא ןענָאק ךיז
 עכעלטנרָא ןציטשרעטנוא וצ (2 ;(סעצדאיענוט) סרעייגקירייל םילבקמ ךָאנ ןרעמרַאפ וד
 טעדווירקעג טינ ,הלילח ,ןלָאז ייז זַא ,לטימ עטכער עכעלגעמ עלַא ןדנעװנָא ןוא ןשטנעמ
 עטוג ןעוועג ןקתמ ןעמ טָאה קעװצ םעד וצ .זיײב-סָאדלַא רַאפ ןטיהרַאפ ייז ןוא ןרעוו
 . .תונווכ

 י .ש) רַאטערקעס רעד ,ןעמַאזוצ ךָאװ רעד ןיא לָאמ ןייא א טמוק טעטימָאק רעד
 ןה ,טלעג טימ ןה ,ףליה ןרעדָאפ סע ןשטנעמ עכלעוו ,לטעצ ַא רָאפ טגייל (שטיוװָאמַארבַא
 ךס ַא רעייז רָאי סקיטנייה ןעמ טָאה ,ללכב .הבוט ַא ױזַא טָאלג ןוא טרָאװ טוג ַא טימ
 ,םימותי טימ תונמלא ליפ ןַארַאפ ןענייז ייז רעטנוא .סיפ יד ףיוא טלעטשעג ןשטנעמ
 ,ןירעמערק ַא -- יד ,ןירעקעב ַא זיא יד :טנעה יד הסנרּפ ַא ןבעגועג ייז טָאה ןעמ סָאװ
 רעד ןפָארטעג ,טָאג ןעקנַאד ,וליפא ןיוש ךיז טָאה סע .המודכו ןירעגערטכלימ ַא יד
 (רע) ןוא טכירעגפיוא זיא ,טציטשעג דוסב םיא טָאה הרבח יד סָאװ ,רענייא זַא ,לַאפ
 .גננציטשרעטנוא ריא קירוצ הרבח רעד טקישעגּפָא קנַאד טימ טָאה

 ןופ רעדליב, סכיירנייװ סקַאמ .רד טול טריטיצ ,שטיװָאמַארבַא בקעי םולש ןופ װירב רעקיזָאד רעד
 'נ ,"רשבמ לוק, ןיא ןעװעג טכעלטנפערַאפ ןיא ,(1928 ,ענליו) ?עטכישעג-רוטַארעטיל רעשידיי רעד
4 1865, 

 ןיא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא סָאװ ,עטקיטפרעדַאבטיונ רַאפ עיצַאזינַאגרָא-ףליה דעד ןגעו ךיז טלדנַאה ָאד
 ןטצעל ןיא ,13 ןוא 8 ,2 ג"נ ,1864 ,"רשבמ לוק, ןיא ןרָאװעג ןדלָאמעג זיא םעד ןגעװ .ועשטיררעב
 ןעװעג זיא שטיװָאמַארבַא .* .ש זַא ,טלייטעגטימ ,ןַאמפלעה עינעה ,ןיטנעדנַאּפסערָאק א טָאה רעמונ
 תעדו המכח טימ ןוא טאהעג החרט ליפ יברעה טָאה סָאװ ,קנַאדעג ןקילייה םעד ןופ רעטשרע רעד,
 .(32343232 ןיז -- ךיירנייװ .מ .רד) "ןבירשעגפיוא קיטנעהנגייא תונקת עלַא ןוא ןַאלּפ םעד
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 "ןולכשה יציפמ, טעטימָאק םוצ

 .1865 ,יאמ ,וועשטידרעב

 (שיאיירבעה ןופ)

 (ווירב ַא ןופ טלַאהניא)
 ,טימ רע טלייט ,ןשטיווָאמַארבַא .י .ש וצ טעטימָאק םענופ ווירב ןפיוא רעפטנע ןיא

 ענייז טיול "הלכשוה יציפמ, ןופ רעדילגטימ לָאצ יד ןרעסערגרַאפ וצ טיירג זיא רע זַא

 םענופ ווירב ןייז ןיא םגה זַא ,שטיװָאמַארבַא .י .ש טביירש רעטייוו ןוא .ןטייקכעלגעמ

 טָאה טעטימָאק רעד סָאװ ,לבור 100 ןופ עציטש יד זַא ,ןבירשעג רע טָאה רָאי ןקירָאפ

 םיא ןָאק ,"עבטה תודלות, רפס ןייז ןופ לייט ןטייווצ םעד ןקורד וצ םיא רַאפ טמיטשַאב

 יד טימ ךיילגרַאפ ןיא עקיטשינ ַא רעייז זיא עמוס יד לייוו ,ןצונ ןייק ןעגנערב טשינ

 טעטימָאק רעד דלַאביװ רעבָא ,ךוב סָאד ןבעגוצסױרַא קיטיונ ןענייז סָאוװו ,תואצוה ליפ

 ַאזַא טימ ןפלָאהעג םיא טָאה רע זַא ,טכירַאב ןכעלרעי ןייז ןיא טלייטעגטימ ןיוש טָאה

 רעד טימ ןענעגונגַאב וצ ךיז ןעגנואווצעג רעבירעד רֶע זיא ,ךוב סָאד ןקורד וצ עמוס

 ,לבור 100 עמוס רעד רעסיוא זַא ,ןגיילוצרָאפ טייקטסיירד יד ךיז טמענ רע ןוא ,ףליה

 -ַאב ַא טעטימָאק םעד ןקישוצוצ ןרָאװעג טרעדָאפעגפיוא רע זיא םוכס םעד רַאפ סָאװ

 לבור 200 ַא תוחּפה לכל ךָאנ ןעײלטנַא טעטימָאק רעד םיא לָאז ,.זקע לָאצ עטמיטש

 ןקורד וצ לטימ ןרעדנַא םוש ןייק טשינ טָאה רע לייוו ,טייצ רָאי ייווצ ףיוא טנעצָארּפ ןָא

 טשינ זיא רע רעבָא ,ךַאז עקיטכיוו ַא זיא קרעװ ןייז זַא ,ןענופעג ןבָאה עלַא .ךוב סָאה

 טָאה רע סָאװ ,גונעג רעביא זיא/ס ןוא ,ןובשח םענעגייא ןייז ףיוא םיא ןקורד וצ חוכב
 ןייז ןופ ןצונ םוצ טייצ ןוא חוכ ליפ ױזַא טרטּפעג טָאה רע ןוא טרעטַאמעג ליפ ױזַא ךיז

 .םיא טביולרעד בצמ ןייז רָאנ לפיוו קרעוו ןייז ןקורד וצ ךיז טימַאב רע ןוא קלָאֿפ

 רע טָאה ,השקב ןייז ןגָאזּפָא טשינ טיא טעװ טעטימָאק רעד זַא ,גנונעפָאה ןיא

 רָאנ יו ןוא ,רימָאטישז ןיא רעקורד ַא טימ ןעגנולדנַאהרעטנוא ןריפ וצ ןביוהעגנָא ןיוש

 רע טעװ ,טליפרעד טרעוו השקב ןייז זַא ,טעטימָאק ןופ סולשַאב םעד ןעמוקַאב טעוו רע

 .רפס ןייז ןקורד וצ ןטערטוצ ךיילג

 קָאטשניב .ל וצ

 (שיאיירבעה ןופ)

 ,1867 ,רַאורבעפ 6 ,וועשטידרעב

 ! רעקיצרַאהביל ןוא רערעייט ןיימ

 ןיימ טימ טקיטעּפשרַאפ בָאה ךיא סָאװ רַאפרעד ,רימ ףיוא ןסױטשעגנָא טינ טייז

 יָאר םעד ןקידנע ןטימ ןעמונרַאפ ןעוועג טציא ןיב ןיב ךיא .ווירב רעייא ףיוא רעפטנע

 :רַאפ ןוא ןביוהעגנָא ךיא בָאה לייוורעד ןוא ,סיינ ליפ ןבעגעגוצ בָאה ךיא יאוו :,ןַאמ

 -רַאפ ןבָאה םיא ןופ ןלעװ ןשטנעמ ליפ סָאװ ?,שידיי ףיוא ןַאמָאר םעיינ ַא טקידנע

 .רעוו טרעטיצרַאפ ןלעװ ןשטנעמ ליפ ןוא ןגינעג

 ךיא זַא ,קירעיױרט ױזַא זיא ןצרַאה ןפיוא ןוא טנוזעג טינ ךיא ןיב םעד ץוח ןוא

 טעװ טייקיצרַאהביל רעטכע רעייא טימ ריא זַא ,ףָאה ךיא .טסַאל וצ ןיײלַא ךיז רעוו

 ,עװקסָאמ ןופ רעפטנע ןַא ןעמוקַאב ריא טָאה יצ ,טימ רימ טלייט .ןקידלושטנַא רימ

 םיא לָאז ךיא ,ןגירק םיא טעװ ריא ןעוו ,עיצקַאדער רעד ןופ ווירב םעד רימ טקיש ןוא

 גנוצעזרעביא רעשיסור רעייא ןופ טַאלב "רעש םעד רימ טקיש ךיוא +,ןענעיילכרוד ןיילַא
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 הליחתכל טָאה ריא יו ,המדקה ַא ןַאמָאר םּוצ ןבירשעגנָא ריא טָאה יצ ,טימ רימ טלייט ןוא

 טרעפטנע סָאװרַאפ ןוא רעבָאלטָאג 'ה טניירפ רעזדנוא ןעמָאנ ןיימ ןיא טסירג .טנכערעג

 | ? טינ רימ רע

 -עטשטפירש ןופ טפַאשלעזעג ַא ןגעו ןַאלּפ םעד טנעיילעג ךיא בָאה ?ץילמה; ןיא

 טיול -- ןוא קירוצ טייצ ַא טימ ןיוש טעברַאעג ךיא בָאה עגַארּפ רעד-טָא ןגעוו ; רעל

 -עג ןוא םענעבירשעגנָא ןַא ךיא בָאה -- ןטעבעג טָאה רעבָאלטָאג .ב .א 'ה ןוא ריא יו

 עשז-סָאװרַאפ -- ,ךייא ייב רעטציא ךיז טניפעג רע .ךייא ןבעגעגרעביא ןַאלּפ ןטעמתח
 ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ ןעוט ױזַא יצ !טעברַא ןוא ימ ןיימ טינ טעװעלַאשז ןוא ריא טגייווש

 ךימ טרעדנואוו ךַאז יד זַא ,ןגָאז קיצרַאהנפָא ךייא לעוו ךיא ? ביל קיטכירפיוא ןצימע

 | ,רעייז ןוא רעייז

 ןבעגרעביא ןוא ּיווָאדאש .ה טניירמ ןיימ ןסירג וצ ןעמָאנ ןיימ ןיא ךייא טעב ךיא

 ןקורד םוצ טיירגעגוצ בָאה ךיא סָאװ ,ןכַאז יד ןקישוצ ןכיגניא םיא לעװ ךיא זַא ,םיא

 ,ןסיוו לָאז ךיא ,ןסיוו וצ רימ סע טיג ,ןרָאֿפעגקעװַא ואוו-ץעגרע זיא רע ביוא

 ,רעפטנע רעייא ףיוא טרַאוװ סָאװ ןוא ןצרַאה ןצנַאג ןופ ךייא טביל סָאװ ,טניירפ רעייא

 .א י .ש

 ,ךייא טסירג יורפ ערעייט ןיימ .יורפ רעטצעשעג רעייא סורג ןיימ רעביא טיג

 ,שיסור ףױא טצעזעגרעביא טָאה קָאטשניב .ל סָאװ ,"םינבהַי תובאה;

 טאהעג עלעדנעמ טָאה רשפא .1869 ןיא ןענישרעד זיא סָאװ ,*עסקַאט , יד זיא'ס וא ,ןייז ןָאק (2
 ,עידעמָאק טשינ ,ןַאמָאר א ןופ םרָאפ ןיא סע ןביירש וצ העדב הליחתכל

 ,לַאנרושז ןשיסור ַא ןיא "םינבהו תיבאה, ןַאמָאר םעד ןקורדּפָא טלָאװעג טָאה קָאטשניב .ל (ג
 ,רימָאטישז ןיא רעקורד א ןופ ןעמָאנ (4
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 קָאטשניב .ל וצ
 (שיאיירבעה ןופ)

 1867 ,רַאורבעפ 8 ,וועשטידרעב

 ! טניירפ רערעייט ןיימ

 בָאה ,רעטרעוו :סרעזייװנעדלָאג טכַארבעג ןענייז סע ואוו ,.מ .ד 3 ןופ ווירב רעייא

 -עג טלמוטעצ ךיא ןיב רעטרעוו ענייז עלַא ןענעייל םייב ןוא ,(!) טנייה ןעמוקַאב ךיא

 םענופ רעסַאפרַאפ רעד ,ךיא ןיב ןעניז ןופ ּפָארַא יצ :קידנסיוו טינ .,רָאג זיב ןרָאװ

 רענעק ליפ יד ןעניז ןופ ּפָארַא ןענייז סע יצ ,רעצעזרעביא רעד ,ריא ךיוא ןוא ,ןַאמָאר

 טביולעג ןַאמָאר םעד ןבָאה סָאװ ,.וו .זַא .א סעדָא ןוא וועיק ,רימָאטישז ןיא םיליכשמ ןוא

 -ייא ,רעזייונעדלָאג רעד -טָא ןעניז ןופ ּפָארַא זיא רשפא רעדָא ; גנורעדנואווַאב וצ זיב

 טנביפעג ןעמָאנ ןייז סָאװ ןיא ,לוש-רעניבַאר יד טקידנעלג ןבָאה סָאװ .יד ןיפ רענ

 ,רעסַאפרַאפ סלַא ,ךיא ,ךיז טייטשרַאפ סע .,ןטעטירָאטױא ןשיווצ טינ ךָאנ לייוורעד ךיז

 :רַאנ ַא זיא רעזיײוונעדלָאג זַא ןוא ,רעלעפ םוש ןָא ויא קרעוו ןיימ זַא ,ןגָאז טינ ןָאק

 ךייא ףיוא ,רערעייט ןיימ ,ךייא ףיוא רעבָא .ןעניז ןופ ּפָארַא זיא שטיװָאקסָאמ רעד-סָא

 ,ריא :רעטרצעוו סרעזיײוװנעדלָאג טימ ךיוא ךייא גערפ ךיא ןוא ,קראטש ךיז ךיא יועדניאוו

 טציא זיב ךיז ןגעלפ רעזעל עלַא סָאװ ןוא רענולק ַא טייז ריא סָאו ,רערעייט ןיימ

 ןכַאלּפַא טינ ךייא ןופ טגעלפ ייז ןופ רענייא ןייק ןוא ,קרעוו עביל ערעייא טימ ןקיווק
 סָאװ ,קרעוו ןיימ ןצעזרעביא וצ -- קנַאדעג ןפיוא עקַאט ןעמוקענ סע ריא טייז יו ---

 ןיא ךיז ןזָאלנײרַא טינ ,רערעייט ןיימ ,רעבָא לעוװ ךיא ....? ןטייקשירַאנ טימ לופ זיא

 רעד-טָא זַא ,גנוניימ ןיימ ךייא ןגָאזוצסײרַא ןביולרעד זיולב ךיז לע ךיא ,ןעניוטש
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 ,שטנעמ רעטכעלש ַא רעייז זיא ,"טניירפ רעייא, ןיילַא ךיז טפור סָאװ ,רעזייוונעדלָאג

 טָאה רע עכלעוו וצ ,ןדיי יד ןופ ןבעל םעד טימ טנַאקַאב טינ רע זיא םעד ץוחַא ןוא

 .טיילעגנוי ששיצראה:םע עקיטנייה ערעדנַא יד יו טקנוּפ ,טָאּפש ןופ ליפעגו ַא סיוועג

 ךיא יוװ) וועיק ןיא םיאנוש עניימ ןופ ווירב ןעגנַאגרעד םיא וצ ןענייז םעד רעסיוא ןוא

 ןָא ךיו ןבָאה עניימ םיאנוש ידי-טָא ןוא ,(רימָאטישז ןיא קידנעייז טגָאזעג ךייא סע בָאה

 לעטש ױזַא .ןַאמָאר ןיימ ןקורד וצ ןרעטש ןוא ןקירעדינרעד וצ ךימ טימַאב קפס םוש

 ןעניזניא ןבָאה סע טפרַאד ריא ןוא ,טייקסיוועג וצ טנעָאנ זיא סע ,ךַאז יד רָאפ רימ ךיא

 םעד טקישעגּפָא ןיילַא טָאה רעזייונעדלָאג סָאװ ,טוג טינ סע זיא ,גנוניימ ןיימ טיול

 טניירפ רעד'טָא ןגיוא עניימ ןיא טקיטכעדדַאפ זיא סע םורָאװ ,גרוברעטעּפ ןייק ןַאמָאר

 ..."ןרעסעבסיוא טינ ןיוש ןעמ ןָאק ךייא זַא; :ווירב ןייז ןיא ךייא טלדיז סָאװ ,רערעייא

 טכער זיא סלַאפנלַא זַא ,טלַאה ךיא .ןַאמָאר םעד טקישעג טינ רָאג םיא ריא טלָאװ רעסעב

 טעו רע ביוא זַא ,ןטעב םיא ןוא גרוברעטעּפ ןיא רָאטקַאדער םוצ ןבײרשנָא טלָאװ ריא

 ךיוא ; םיא ןגעוו גנוניימ ןייז ךייא ןלייטטימ סלַאפנלַא רע לָאז ,ןעמעננָא טינ ןַאמָאר םעד

 טָאה רע יװ ,ןבײרשנָא ןכיגניא ךייא לָאז רע ,ןרעזייוונעדלָאג ןופ ןרעדָאפ ריא טפרַאד

 גנוצטזרעביא רעייא זיא סָאװרַאפ .ןסיוו ןליוו רימ לייוו ,(זילַאנַא) "ראבזארפ םעד טגָאזעגוצ

 טעז טציא ."ןרעסעבסיוא םוצ טשינ, ריא טייז סָאװרַאֿפ ןוא טעברַא ערַאבקנַאדמוא ןַא

 טגלָאפעג טינ ךימ טָאה ריא סָאװ ,רעלעפ ַא ןָאטעג טָאה ריא זַא ,רערעייט ןיימ ,ריא

 -נייה ייב זַא :ןרעלקרעד וצ ידכ ,גנוצעזרעביא רעייא וצ המדקה ַא ןבירשעגנָא טינ ןוא

 עלַא ןופ ןבעל סָאד ךיז ןיא ןעלגיּפשוצּפָא טבערטש רוטַארעטיל יד ןעוו ,טייצ רעקיט

 -יל יד ןעוו ,טייצ רעקיטנייה ייב ;ןטסמערָא םעד ןופ ךיוא ,ןסַאלק עכעלטכַאשקעזעג

 ,ןבעל עכעלקריוו סָאה ןעלדנַאהַאב ידכב ,טײקטקַארטסבַא רעד ןופ קעװַא זיא רוטַארעט

 ,ןטייצ עקיטנייה ייב ;.וװ .זַא .א ןקימלאק ,ןריקשאב ןרעדליש וצ טינ ךיז טמעש יז ןוא

 עלַא ןופ רעגייטשסנבעל םעד ןלעטשרָאפ ןוא ןענעק וצ ךיז טימַאב רוטַארעטיל יד ןעוו

 ןופ סעּפע ךיוא ןעמענפיוא יז זומ -- ,דנַאל רעזדנוא ןיא ךיז ןעניפעג סָאוװ ,רעק'לעפ

 ןיא ןעגנערב טנָאקעג ריא טלָאװ ןעקנַאדעג עכלעזַא ךָאנ ןוא עכלעזַא טָא ,ןבעל ןשידיי

 סע ביוא ,ןדיי רַאפ טינ דנַאש ןייק זיא סע זַא ,טקנוּפ םעד ןרירַאב ךיוא ,המהקה רעייא

 טינ טרעװ סע יו טקנֹוּפ ,ןשטנעמ עשירַאנ ,עטכעלש טלעטשעגרָאפ ןַאמָאר ןיא ןרעוו

 רעלעטשטפירש ערעיײז ביוא ,רעקלעפ ערעדנַא יד רַאפ ךיוא דנַאש ַא רַאפ טנכערעג
 ךעלריפסיוא םעד ןגעװ ןיוש טָאה סש יװ ,ןשטנעמ ענױזַא קרעוװ ערעייז ןיא ןרעדליש

 ! ןלַאפרַאפ רעבָא -- ,"טעװסזַאר, גננוטייצ רעד ןיא שטיווָאניבַאר .ָא ןבירשעג גולק ןוא

 טפַאשרַאפ ודנוא טָאה סע סָאװ ,גנוקידיילַאב יד ךימ טקנערק ,רערעייט ןיימ ,טציא

 עניימ ןוא ,ןעניז ןלופ םייב ןעוועג טציא ויב ךיא ןיב ,טכוד רימ יווװ ,רעיוו:עדלָאג

 ,םיאנוש עניימ ךיוא ,רענעק עלַא ןלעפעג קידנעטש| ןגעלפ קרעוו

 ןיימ זַא ,טגָאזעג ןטרָאד טרעוו ,סעדָא ןופ ווירב ַא ןעמוקַאב ךיא בָאה ךָאוװ עקירָאפ

 -עטשטפירש עשידיי יד קרעמ ןוא ןסַאג עלַא ףיוא ףךעלגעט טלדיז סָאװ ?,רענווָאק אנוש

 !!!ןעמעלַא ןופ רעכעה ךימ טלפטש ןוא ןעּפ ןיימ ןוא ןעמָאנ ןיימ טביול רענווָאק --- ,רעל

 טרעטסײגַאב ןענייז ןטנעדוטס עלַאק :ןירעּפלײה טניירפ ןיימ רימ טביירש וועיק ןופ

 ןבָאה ןטרָאד םיאנוש עניימ עלַא זַא ,ךימ טרעכיזרַאפ רע ."סטוג סָאדלַא רָאפ ןגָאז ןוא

 סרעזייונעדלָאג טניירפ רעייא ביל רַאפ םענ ךיא רעבָא .טניירפ ןיא טלדנַאװרַאפ ךיז

 לע רעמ ןוא ןַאמָאר ןגעוו טקידנערַאפ ךיא בָאה טימרעד .גייווש ךיא ןוא ,רעטרעוו

 .ןדייר טינ םעד ןגעוו ךיא

 ןצנַאג ןופ ךייא ךיא קנַאד ,סנטשרע ,זיא :"טּפשמ ןיע, רושָארב ןיימ ךייש זיא סָאװ

 טמַארבעג ןרעוו סָאװ ,ווירב יד ףיוא .יז ןקוױד ןטימ טָאה ריא סָאװ ,ימ רעד רַאפ ןצרַאה

 .רעסַאפרַאפ ערעייז ייב שינעביולרעד ַא ןטעב ךיא לעוו ,רושָארב ןיימ וצ המדקה רעד ןיא
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 ,ןקורדּפָא ייז ךיא לעװ ,ןביולרעד ןלעװ ייז ביוא ןוא
 טייצ רעצרוק ַא ןיא זַא ,ןווָאדאש 'ה ןעמָאנ ןיימ ןיא רעביא טיג ,טוג ױזַא טייז

 ךיוא ןקורדּפָא ליוו רע ביוא ןוא ,עקיּפָאק רעטצעל רעד זיב ןלָאצַאב םיא ךיא לע םורַא
 טעב סע רעוו .ןקורד ןרַאפ ןיירּפ ןרעייט-וצ ןייק ןרעדָאפ טינ רע לָאז ,רושָארב ןיימ
 ןוא ,ןרַאילּפמעזקע (1000) טנזיוט רָאנ ןקורד רע לָאז ,ןײלַא ךיז ןדָאש ַא טוט ,רעייט וצ

 ;טעברַא רעד טימ ןלייאוצ ךיז לָאז רע ועבָא .ןטקערָאק יד ןקיש סיואמרוד רימ לָאז דע

 ;"עבטה תודלות/ ךוב ןיימ וצ סעיצאבָארּפא יד ןקורד ןטימ רעטנוא ךיוא םיא טכיירט
 .ייז ןופ ןטקערָאק ןקיש רימ רע לָאז

 ץַארַאב 'ה טניירפ רעזדנוא ןבירשעג ריא טָאה סָאװ ,טימ רימ טלייט ,טוגו ױזַא טייז
 ןופ עילימַאפ יד טימ ךיוא רימ טלייט .טרעפטנעעג ךייא רע טָאה סָאוװ ןוא וימ ןגעוו
 .ןַאמָאר םעד טקישעגּפָא טָאה ריא ןעמעוו ,גרוברעטעּפ ןיא רָאטקַאדער םעד

 ,קיטכירפיוא ביל ךייא טָאה סָאװ ,טניירפ רעייא

 .א י .ש

 ,דניזעגזיוה ןביל רעייא טימ ,יורפ רערעייט רעייא ןוא ךייא ןסירג יורפ ןיימ ןוא ךיא

 -יירש ןוא טסירוי ,לוש-רעניבַאר רערימָאטישז רעד ןופ רעליש רענעזעװעג ,רעזײװנדלָאג .מ (

 ןייז טימ זא .טנכערעג טָאה קָאטשניב .ל סָאװ ,גנוטייצ סװאקטאק ןופ רעטעברַאטימ רעטנעָאנ ,רענ

 לַאנרושז סוואקטאק ןיא "םינבהו תובאה , גנוצעזרעביא ןייז ןקורדוצּפָא ןבעגנייא םיא ךיז טעװ ףליה
 | .ןַאמָאר רעד ןרָאװעג ןלעפעג טשינ זיא ןרעזײװדלָאג ,"קינטסעו יקסורע

 ןופ רעגנעהנָא ,רעקיטירק ,רעביירש רעשיאיירבעה רעטסואוואב (1909-1842) רענװַאק .א .א (2
 .ןעיידיא סוועראסיפ

 ,1867 ,רימָאטישז ןיא טקורדעג -- "טּפשמ ןיעש (3
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 קָאמשניב .ל ןצ

 (שיסיר ןופ)
 ,1867 ,ץרעמ 15 ,וועשטידרעב
 ! טניירפ רעביל

 ;ןעמוקַאב טשרָאקָא בָאה ךיא סָאװ ,ווירב רעייא ףיוא ךייא ןרעפטנע וצ ךיז לייא ךיא
 לעװ ךיא זַא ,ווירב ןקירָאפ ןיימ ןיא טגָאזעג ןיוש ךייא ךיא בָאה ,ןַאמָאר םעד ךייש סָאװ
 ידש גנולייצרעד ןיימ שטָאכ .ןייז טעװ סע סָאװ ,ןייז לֶאֹו .ןדייר טינ רעמ םיא ןגעוו
 בָאה ךיא לייו ,ןקיש טינ ךיוא יז רעדייל ךיא ןָאק ,רימ ייב טציא ךיז טניפעג "העיסנ
 ןוא רָאלק םעד ןגעוו ךיא בָאה :,רושָארב ןיימ עגונ זיא סָאװ .ריא ןופ עיּפָאק ןייק טינ
 ןגָארקעג טינ ווירב ןיימ רע טָאה ,סיוא טזיױו סע יװ רָאנ ,ןווָאדאש ןבירשעג יונעג
 ,רושָארב יד ןקורדּפָא ןוא ןלייא ךיז לָאז רע ,ןווָאדאש ןגָאז וצ ךייא ךיא טעב רעבירעד
 יד .ןגיוב-קורד ןדעי רַאפ ,"טלעג-רעבליזא לבור 10 וצ ,ןרַאילּפמעזקע 600 יוװ 'רעמ טינ
 .ןענעייל ןילַא ךיא לעװ רוטקערָאק

 יו ,זיא ןעמָאנ-רעטָאפ ןוא ןעמָאנ סיסָארּפע .רעטנוא םיא טלייא ,ךייא טעב ךיא
 .שטיוװָאמיכַאָאי ןָאעל -- ,טגָאועג רימ טָאה ןעמ

 וצ ?;ןרעסיגענָאק .רד ,טניירפ ןטצעשעגליפ רעזדנוא רימ ןופ סורג ַא רעביא טיג
 ףיירגַאב ךיא .גנַאלרַאפ ןייז ןריפוצסיוא ןעגנולעג טינ רימ ויא ,ןרעױדַאב סיורג ןיימ
 רעפטנע ןַא ןצאראב ןופ ריא טָאה יצ ,טליײטעגטימ טיִנ רימ ריא טָאה סָאװרַאפ ,טינ
 ,טניירפ רעייא ,רימ ןגעוו

 ,רימָאטישז ןיא רָאטקָאד רעטסואווַאב -- רעסיגענָאק .ש (2 ,*טּפשמ ןיע (4
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 קָאטשניב .ל וצ
 (שיאיירבעה ןופ)
 1867 ,טסוגױא 16 .,וועשטידרעב
 ! רערעייט ןיימ

 ךייא לייא ךיא ןוא .ח .ד 14 ןופ ווירב ןרעייט רעייא ןעמוקַאב ךיא בָאה טנייה
 םעד ןגעוו גנולייטטימ רעד ןופ קָאטיײװצרַאה סיורג טַאהעג בָאה ךיא זַא ,ןרעפטנע וצ
 רעביא םיא טיג םיא וצ ווירב רעייא ןיא :,אקנעשטערטסעפ 'ז ןפָארטעג טָאה סָאװ ,קילגמוא
 ןגעו טקנעדעג ,טניירפ ןיימ ,רימ ןגעו טקנעדעג .טסַאּפ סע יוו ,רימ ןופ סורג א
 -טניימ ןופ רעכיג טוט ןוא ,עגַאל רעקיטציא ןיימ ןיא רימ ןגעוו טינ טסעגרַאפ !רימ
 -רעביא ןוא טייקסטוג רעייא קילדעוװ טגָאזעגוצ רימ טָאה ריא סָאװ ,ץלַא סָאד ןגעוו
 "ער רעד ןרעוו טלעטשעגוצ לָאז ?"עבטה תודלות,, ךֹוב ןיימ זַא ,ךיז טערַאטס .טייקנבעגעג
 רעד ןיא ןַָא טביירש ;"?לעטישטעּפָאּפע םעד ךרוד רעדָא רָאטקעריד םעד ךרוד נגנוריג
 ,רימ וצ םוירעטסינימ ןופ ווירב םעד וצ ריא וצ טגייל ןוא ,קיטיינ סָאװ ,ץלַא עינעשָארּפ
 ,ךייא ייב ןוָאלעגרעביא בָאה ךיא סָאװ

 ,ךיוא טעז .ךַאז-טּפיוה רעטסואווַאב רעד ןגעוו ךיז ןעימַאב וצ טינ ךיוא טסעגרַאפ
 טייז רעייז ןופ ןלָאז רעבָאלטָאג 'ה ןוא יקסמינָאלס 'ה טניירפ עטצעשעג ערעזחנוא זַא

 רימ ןייז וצ ,רערעייט ןיימ ,ךייא ךיא טעצ רעבָא סרעדנוזַאב .ןענָאק ייז סָאװ ,ץלַא ןָאט
 ןעמ טעװ רעטרעוו ערעייא וצ ןוא ,ןעקנַאד וצ טָאג ,סע טנָאק ריא םורָאוו ,קיפליהַאב
 .ןרעהוצ ךיז

 ,רעביא םיא טיג ןיא יקסמינָאלס .ז ,ח טניירפ רעזדנוא ןעמָאנ ןיימ ןיא טסירג
 לעוװ ךיא זַא ןוא *,*עבטה תמכח ידוסי, ךוב סָאד ןעגנערב וצ טגָאזעגוצ רימ טָאה ןעמ זַא
 ,ןקישסױרַא ךיילג םיא סע ךיא לעוװ ,ןעמוקַאב סע

 -קירוצ זַא ,םיא טגָאז ןוא רעבָאלטָאג .ב .א טנייופ ןטצעשעג רעזדנוא טסירג
 :ןעמיוברעדעצ ןופ ווירב ןכעלטניירפ ַא רעייז ןפָארטעג ךיא בָאה ,םײהַא ךיז קידנרעק
 -מוא טָאה רע סָאװ רַאפרעד ,טדערעגסיוא ףרַאש ןוא טרעפטנעעג םיא ךיא בָאהו טנייה

 -רעד ןוא טרסומעג םיא בָאה ךיא ;ןרעבָאלטָאג טניירפ רעזדנוא טקידיײלַאב טכערעג
 ןכַאמ םיא ףיוא ןלעוו דייר-ףָאלטש עניימ זַא ,טינ ?פייווצ ךיא ןוא ,גנולדנַאה ןייז טרעלק
 געט רָאּפ ַא ןיא ,טניירפ רעזדנוא ןטעברעביא ןלייא טעװ רע ןוא קורדנייא ןקרַאטש ַא
 ,רעדנוזַאב םיא ןביירשנַא ךיא לעװ םורָו

 ןיעע ךוב ןיימ ךיוא רָאטקעריד םעד ןעקנעש וצ קיטיונ רעייז זיא סע ,ןכער ךיא
 רעדעי טימ רימ רַאפ ךיז טערַאטס ןוא טוט ,רערעייט ןיימ ,טרָאװ ןייא טימ .?טּפשמ
 לָאמנייק לעװ ךיא ;ץרוק זיא טייצ יד ןוא ,ןדלוד וצ רעווש זיא סע םורָאװ ,טייקכעלגעמ
 !רערעיײט ןיימ ,ךימ טייטשרַאפ .ןסעגרַאפ טינ דָאנעג רעייא

 ןצרַאה ןצנַאג ןופ קיבייא ףיוא ביל ךייא טָאה סָאװ טניירפ רעייא
 .א .י .ש

 רערעייט רעייא ןוא ךייא סטוג סָאדלַא ןשטניוו ןוא קיצרַאה ןסירג יורפ ןיימ ןוא ךיא
 ווירב ןקידנעמוק רעייא ןיא טימ רימ טלייט .ןבעל ןלָאז ,רעדניק עביל יד טימ יורפ
 ,ןבעל לָאז +,עשַאס ןוז רעייא ןופ טנוזעג ןגעֹוו

 ןופ גנוצעזרעביא עשיסיו יד ןבעגעגסיורַא קַאטשניב ,ל טימ םענייאניא טָאװ אקנעשטשרטטעפ .ג (1
 ,גנוצעזרעביא רעד וצ עדעררָאפ יד ןבירשעגנָא ךיוא ,"םינבהו תובאה,

 ,1867 ,רימָאטישז ןיא טקורדעג ,"עבטה תוהלות, ןופ לייט רעטייװצ (2
 ,1867 ןיא ,ענליװ ןיא סױרַא ,טּפַאשנסיװ רוטַאנ ןגעװ שטיװָאניבַאר .ה .צ ןֹופ קרעװ א 63
 .עראמַאס ןיא רָאטקָאד ַא יװ טריציטקַארּפ ןוא טעטלוקַאפ ןשיניצידעמ םעד טקידנעעג רעטעפש (4



 87 םירפס רכומ עלעדנעמ ןופ ץירב

40 

 קָאטשניב .ל וצ
 (שיאיירבעה ןופו
 ,1867 ,טסוגיױא 24 ,וועשטידרעב
 ! טניירפ רערעייט ןיימ

 ,גנומיטשַאב רעד ןגעו העידי רעטוג רעיא טימ טיירפרעד רעייז ךימ בָאה ךיא
 ןוא רעכעה ןוא רעכעה ץלַא ןגייטש טלָאז ריא ,ןבעג לָאז טָאג :.ןעמוקַאב טָאה דיא סָאװ

 ערעייא עלַא וצ ,ןגיוא יד ןיא ןרַאה יד ייב דָאנעג ןוא טייקילעזטייל ןעניפעג טלָאז ריא
 רימ טָאה ץרַאה סָאד סָאװ ,ץלַא ןרעוו םייוקמ ךייא ףיוא לָאז סע ןוא ,זיירפ סטניירפ
 ייוצ טימ ןבָאה רימ ןעו ,טדערעג ךייא טימ בָאה ךיא סָאװ ןוא ךייא ןגעוו טגָאזעג
 טניז זַא ,רערעייט ןיימ ,רימ טביולג :.עקוועלעגנַארװ ןיא טריצַאּפשעג קירוצ ןכָאװ
 -םיוא זיא ץרַאה ןיימ ,ךיז ןעיירפ וצ ףיוא טינ ךיא רעה ,העידי יד ןעמוקַאב בָאה ךיא
 ןוא ,טשוקעג ןוא ןעמונעגמורַא טציא ךייא ךיא טלָאװ ןרעגו יו ,ךַא .דיירפ ןופ טגערעג
 ! טקיאורַאב ,ךעלגשמ ,ךיז ךיא טלָאװ טימרעד

 טָאה ריא סָאװ ,טסקעט םעד טיול ,רעבָאלטָאג 'ה טניידפ רעזדנוא רַאפ ווירב םעד
 טעוו סיוועג :.ךיא טרַאוװ טציא ןוא ,טקישעגּפָא ןיוש םיא וצ ךיא בָאה ,טקישעג רימ
 ךיוא דָאנעג ןייז ןזײװסױרַא טָאװ טעװ רעמָאט .ךייא וצ רעהעג סע סָאװ ,ץלַא ןָאט ריא
 ףיוא תוחוכ עניימ ןוא טייצ עצנַאג ןיימ ןבעגעגּפָא בָאה ךיא סָאװ ,ןקיצניװ םעד ,רימ וצ
 -יאייפ עּפַאנק ןוא ןטייקכעלגעמ עניימ קילדעװ ,טיילעגנוי ערעזדנוא ןצונ ןעגנערב וצ

 ליפ סָאד רעבָא :טינ ךיא סייוו ,טכַארבעג ןצונ ןוא ןָאטעגשיױא ליפ בָאה ךיא יצ ,ןטייק
 ןילַא ךיז טכַאװשעגּפָא ,ךעלגעמ טייוו יו טעװערָאהעג טציא זיב בָאה ךיא זַא ,טוג ךיא
 ,טנָאקעג בָאה ךיא לפיוו ףיוא טנַאה ןיא רעוועג ןטימ טפמעקעג ןוא

 +,הנתמ .ַא טקישעע רימ טָאה ריא סָאװ ,ךוב רעייט רעייא רַאפ ךייא קנַאד ןקיצרַאה ַא

 -רַאפ ןטימ ימ רערקירּפ ןוא גנוקנערק ,עינַאװערָאה ןיימ ןופ ןעורּפָא לסיבַא לעװ ךיא זַא
 ךייא לע ןוא טסנרע ךוב רעייא ןענעיילרעביא לָאמַא ךָאנ ךיא לעװ ,קרעוו עניימ ןפיוק

 ,טייצ לטיבַא ןרעיוד ךָאנ טעװ סע .גנוניימ ןיימ ןגָאזסיזרַא ךעלטפירש
 ,סנטייורעדנופ ךייא טשוק ןוא םורַא ךייא טמענ סָאװ ,טניירפ רעייא

 ,א .י .ש
 ,סורג ַא ריא קיש ךיא ךיוא .יורפ עביל רעייא טסײירג ןוא ךייא טרילוטַארג יורפ ןיימ
 ןעמוקַאב רע טָאה סיוועג ;ןרעבָאלטָאג 'ה טניירפ רעזדנוא סורג ןיימ רעביא טיג

 זַא ,עינעשָארּפ רעד ןיא ןביירשוצנָא טכער ןעוועג טלָאװ סע זַא ,ןכער ךיא .זוירב ןיימ
 ,עסַאמ-סקלָאפ יד ןרעלקוצפיוא -- זיא "עבטה תודלות; קרעוװ ןיימ ןופ קעווצ-טּפיױה רעד
 ןיב ךיא יװ ,ןטיירפשרַאפ טנָאקעג ךיא טלָאװ גנוריגער רעד ןופ עידיסבוס ַא ייב זַא ןוא
 ייב ןיא עטסקיטכיוו סָאד זַא ,ןסיוו טייז ,ןסַאמ יד ןשיווצ ךוב ןיימ ,ןסיוא קיצנייא סע
 -עג רעד ןגעוו גנַאלרַאפ רעזדנוא ןריפוצסיוא ןייז םיכסמ לָאז רָאטקעריד רעד ,רימ
 ,ווירב ןטימ םענייאניא ךוב רעיא ןבעגעגרעביא ךיא בָאה ןציװָארָאה .ךַאז רעסיוו

 ,רָאטַאנרעבוג רענילָאװ םייב "דיי ןטנרעלעג, ַא רַאפ ןרָאװעג טמיטשַאב זיא קָאטשניב .ל (
 ,רימָאטישז ןיא ןטרָאג ַא (2
 ,ל טימ ןעמַאזוצ שטיװָאמארבַא סָאװ ,גנוטייצ א ףיא שינעביולרעד א ןגעװ ךיז טלדנַאה סע 43

 .ןרָאװעג טינ טשינרָאג רעבָא זיא ןופרעח .ןעמוקַאב טלָאװעג ןבָאה רעבָאלטָאג .ב .א ןוא קָאטשניב
 יקסורש ןיא ןענישרעה ןיא סָאװ ,(שיסֹוח) לקיטרא סקָאטשניב .ל ןופ קורדּפָא םעד טנימעג 4

 .ןלוש עשידיי ןגעו עגַארּפ יד, ,1865 ,"קינטסעיו
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 קָאטשניב .? וצ
 (שיאיירבעה ןופ)
 .1867 ,רעבמעטּפעס 5 ,וועשטידרעב
 ! טניירפ רערעייט ןיימ

 ןוא גנוטייצ רעד ןגעוו עינעשָארּפ יד קירוצ טקישענגּפָא ךייא ךיא בָאה ךָאו עקירָאפ
 -רַאפ רעייא ןליפסיוא קידנלעוװ ,זַא ,ווירב ןיימ ןיא טרעלקרעד ךיילגוצ ךייא בָאה ךיא

 ךיז ףיוא ןעמענ וצ טמיטשעגוצ ךיא בָאה ,ךייא ףיוא םוקלופ ךייז קידנזָאלרַאפ ןוא גנַאק
 ןוא ,רעבָאלטָאג .ב .א 'ה טניירפ רעזדנוא טימ םענייאניא גנוטייצ רעד טימ ךַאז יד
 -ַאב טָאה סניװַא סָאװ :טינ ס'ױו ךיא ,טציא לָאמַא ךָאנ ךייא ךיא גָאז ענעגייא סָאד
 -שגסיוא זיא יז רעדייא ךָאנ ,ךַאז ייד ןקיוּפוצסױא ןרעזדנוא טניירפ ןקיזָאדמעד ןגיואוו
 ? ןרָאװעג טריפ

 טעוו ריא זַא ,ףָאה ךיא ןוא ,טייהנעגעלעגנָא ןַא ,רערעייט ןיימ ,ךייא וצ בָאה ךיא
 זַא ,רערעייט ןיימ ,טסיױו ריא .ןטעב ךייא לעװ ךיא סָאוו ,סָאד טכַארטַאב ןיא ןעמענ
 ךיא ,קידנעטש ךימ ןטעב לושירעניבַאר ןוא עיזַאנמיג ןופ רעליש רעוועשטידרעב יז
 ,טייצ ןיימ טינ עװעלַאשו ךיא ;רערעל ערעייז וצ טרָאװ טוג ַא ןגָאז יײז רַאפ לָאז
 רעדעי טימ ייז רַאפ ךיז ימַאב ןוא קידנעטש ייז רַאפ טעב ךיא ,טיונ ַא ָאד זיא סע ןעוו
 קידנטעב ,ןעימַאב ךייא ךיא געלפ לָאמ ליפ לייוו ,םעד ןגעוו טסייו ריא ; טייקכעלגעמ
 וצ ךיז טָאה טציא .עיזַאנמיג ןיא רערעל ַא ןעוועג ךָאנ טייז ריא ןעוו ,ייז ןגעװ ןייא
 ;לוש-רעניבַאר ןיא ךיז טנרעל סָאװ ,רעליש רעוועשטידרעב ַא רענייא טדנעוװעג רימ
 ןביירש ןוא ןענרעל טוג ןייז טימ סיוא ךיז טננייצ רע ,ןייטשרוב ףסוי םיא טפור ןעמ
 ווא טימ םיא רַאפ ןדייר ךימ טעב רע ;"ץילמה, גנוטייצ רעד ןיא טייצ וצ טייצ ןופ
 רעד ןיא ןעמעננײרַא רָאי ןקידנעמוק ןפיוא םיא לָאז רע ,יקסמינָאלס 'ה טניירפ רעזד
 טציא בָאה ךיא יוו יױזַא .גנוריגער רעד ןופ ןטלַאהעגסױא ןרעוװ סָאװ ,רעליש לָאצ
 ,רעליש רעדנַא ןַא ןגעוו םיא קידנטעב .טניירפ דעזדנוא טימַאב קירוצ .געט ייווצ טימ
 ןטעב -- רימ ייב ןבילבעג זיא .לָאמַארעדיװ םיא ןטעב וצ ןסָאלשטנַא טינ ךיז ךיא בָאה
 ןוא יקסמינָאלס 'ה טימ ןעז ךיז טלָאז ריא ,עביל-ןשטנעמ רעפיט רעייא קילדעװ ,ךייא
 -יש לָאצ רעד ןיא ןענייטשרוב ןעמעננײרַא (ןעמָאנ ןיימ ןיא טשינ) ךיז ןופ םיא ןטעב
 ,םערָא זיא רע םורָאװ ,גנוריגער רעד ןופ ןובשח ןפיוא ןטלַאהעגסױא ןרעוו סָאװ ,רעל
 זיא סָאד .טכער ףיורעד םיא ןביג ריפפיוא רעטכער ןייז ןוא ןטייקיאייפ עטוג ענייז ןוא
 ןביז ךייא טעװ רע ןוא ,רעליש ןקיזָאדמעד ייב עגַארפסנבעל ַא רעבָא ,טייקיניילק ַא ךָאד
 טײקיצרַאהטוג רעייא קילדעו זַא ,ףָאה ךיא .םיא וצ דָאנג רעייא רַאפ ןביול גָאט ַא לָאמ
 רַאפ ןשטנעב ךייא טעװ רעטשרעביוא רעד ןוא ,ךייא טעב ךיא סָאװ ,ןריפסיוא ריא טעוו
 ןטעב ןעקסמינָאלס 'ה טלָאז ריא -- ןעניזניא רעבָא טָאה .ןָאט טעװ ריא סָאװ ,סטוג סָאד
 טעװ סע ,רעכיז ןיב ךיא םורָאװ ,ןעמָאנ ןיײמ ןענָאמרעד טינ רעבָא ,ךיז ןופ סיואסרוד
 ,רעליש רעדנַא ןַא ןגעוו ןטעב וצ םיא ןעגנואווצעג ןייז ךיא לע ,טייצ עצרוק ַא רעבירַא
 טריר טיונ רעייז ןוא ,רעליש עמערָא יד וצ דיילטימ בָאה ךיא וַא ,ןָאט ןעמ לָאז סָאװ

 ? רימ טינ זַא ,דיילטימ ןבָאה ייז וצ טעװ רעוו .טימעג ןיימ
 ענדָאמ ענייז ןוא לפייווצ 'ה ןגעוו ןכַאז עכעלקערש טלייצרעד ןעמ ,טרעהעג בָאה ךיא

 .ךַאז עװַאקעשט יד רימ טרעלקרעד ,טוג ױזַא טייז .גנעג
 ,רעפטנע רעייא ףיוא טרַאװ סָאװ ,טניירפ רעקידנביל רעייא

 ,א .י .ש
 ןסירג ריא זָאל ךיא ךיוא ;יורפ רעטצעשעג רעייא ןוא ךייא טסירג יורפ ןיימ

 | | ? עשאס ןוז ןביל רעייא ןופ טנוזעג סָאד זיא יו
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 *הלכשה יציפמ , ןופ ט}עטימָאק םוצ

 1867 ,רעבָאטקָא

 (ווירב ַא ןופ טלַאהניא)

 (שיאיירבעה ןופ)

 טָאה רע ןעוו ,זַא ,טביירש טעטימָאק םוצ ווירב ַא םענייז ןיא ,שטיוװָאמַארבַא 'ה

 "עבטה זודלות; ןופ לייט ןטייווצ ןייז ןופ די-בתכ םעד ,1864 ןיא ךָאנ ,טגיילעגרָאפ

 םיא טָאה ,טּפַאשלעזעג רעד ןופ ןובשח ןפיוא ןבעגסױרַא םיא לָאװמ ,השקב ַא טימ

 רעייט ןוא בושח רעייז עקַאט זיא רפס רעד זַא ,רעפטנע ןַא טימ טרעַאב טעטימָאק רעד

 ןָאק ,הרבח רעד ןופ עסַאק רעד ןיא לגנַאמ-טלעג םעד בילוצ רעבָא ,טלַאהניא ןייז טימ

 סָאד ןבעגסױרַא ליוו טעטימָאק רעד יװ תויח ,רעבָא .ןובשח ריא ףיוא ןקורד טשינ םיא יז

 -ּפמעזקע לָאצ ַא ,קורד ןופ ןעניישרעד ןכָאנ םיא ייב ןפיוק וצ ןסָאלשַאב רע טָאה ,ךוב

 -עגטימ ,1865 רָאי ןופ ווירב ַא ןיא ,טעטימָאק רעד טָאה ךָאנרעד .לבור 100 רַאפ ןראיל

 ףיוא ךָאנ האוולה ַא שטיווָאמארבא 'ה םעד ןבעגוצסיורַא טקיליװַאב טָאה רע זַא ,טלייט

 ךיילג רע זיא ,עמוס עטמיטשַאב יד טעטימָאק םענופ ןעמוקַאב טָאה רע ןעוו .לבור 0

 לפיוו ןוא ןעגנואימַאב לפיוו ,סיוארָאפ ןיא קידנסיװ טשינ ,ךוב סָאד ןקורד וצ ןטָארטעגוצ

 -ַארטסוליא יד .רפט ןימ ַאזַא ןקורדזצּפָא ןרעדָאפ ךיז טעוו סע ןגרָאז עסיורג ןוא טלעג

 זײרּפ ןכיה רעייז ַא רַאפ גיצּפיל ןיא ןלעטשַאב טזומעג רע טָאה לגיופ יד ןופ סעיצ

 .ןגיטשעג קרַאטש ץלַא ףיוא ןזיירּפ יד ןענייז וצרעד ןוא

 רעביא טסָאקעג טָאה סעיצַארטסוליא יד טימ רפס םעד ןקורד זַא ,זיא ףוס רעד

 עציטש ןוא ףליה ןייק זיא'ס ןעוו ,עמוס עסיורג ַא קיסעמנטלעהרַאפ זיא סָאװ ,לבור 0

 ןייז ןוא טעטימָאק םענופ ןליצ יד קידנסיװ ,רעבירעד ןוא .ןעוועג טשינ טייז רעד ןופ

 רעד תבוטל ךיז ןעימַאב סָאװ ,עלַא יד טנַאה רעטיירב ַא טימ ןציטש וצ ןבערטש ןצנַאג

 םיא ייב לָאז רֶע ,טעטימָאק םעד ,שטיװָאמארבַא ,רע טעב ,דנַאל ןיא זחנוא ייב הלכשה

 זַא ,טפָאה רע ןוא ,האוולה לבור 200 יד ןופ עמוס רעד רַאפ ךיוא .זקע לָאצ ַא ןעמענּפָא

 רעד רַאפ טנעה ענייז ןקרַאטש טעוװ רע ןיא השקב ןייז ןליפרעד טעוװ טעטימָאק רעד

 ,(189-188 ז"ז) *טעברַא רעקילייה

 .טפירשוצ אזא ָאד זיא ,1867 ,רעבמעװָאנ ןט11 םענופ לָאקָאטַארפ םעד ןיא
 לָאז ,ןגָארטנײרַא ףרַאדַאב רע סָאװ ,טלעג סָאד טָאטשנָא זַא ,טעטימָאק םעד טעב שטיװָאמַארבא יה,

 ןטָאלשַאב זיא סע .שיאיירבעה ןיא "עבטה תודלות, קרעװ ןייז ןופ ןרַאילּפמעזקע ןעמענ םיא ייב ןעמ

 זיא רפס ןייז ןקורד וצ ףיוא ןעמוקאב טָאה רע סָאװ ,עציטש יד יװ ױזַא ; םיא זלייטוצטימ ןרָאװעג

 לבור 200 ןוא לבור 100 ףיוא רפס ןייז םיא ייב טפיוקעג טָאה טעטימָאק רעד ןעװ ,עכיוה א רעייז

 יבנל טכערעג רַאפ טשינ טעטימָאק רעד רעבירעד טלַאה --- ,האולה א סלַא ןרָאװעג ןבעגעג םיא ןיא

 "עג ןיא טעטימָאק רעד זַא ,טרפב ןוא ,השקב ןײז ןליפרעד וצ םירפס עכעלצונ ןופ רעסַאפרַאפ ערעדנא

 וצ ןטייקכעלגעמ יד ןלעפ סע ליײװ ,םיא וצ ךיז ןדנעװ סָאװ ,םירבחמ ענעדיישראפ ןגָאזוצּפָא ןעגנואווצ

 ןוא ,ןעגנולָאצ יד ןרעטכיײלרַאפ וצ טיירג טעטימָאק רעד זיא ךָאד רעבָא .עציטש עשיטייל א יז ןבעג

 ו"ז) "ןטייקכעלגעמ ענייז טיול ךעלסיבוצ בוח ןייז ןלָאצסױא לָאז שטיװַאמַארבַא 'ה זא ,םיכסמ זיא רע

9),,, 
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 קָאטשניב .ל וצ
 (שיאקיירבעה ןופ)

 1867 ,רעבָאטקָא 23 ,וועשטידרעב
 ! טניירפ רערעייט
 סיינ ףיוא ןטרָאװ ןייא ןיא טלָאה ךיא ,אברדא ,ןלייטוצטיג ךייא סָאװ טינ בָאה ךיא שטָאמ



 ף| םירפס רכומ עלעדנעמ ןופ ץירב

 רעטצעשעג ןיימ סָאװ ,טייהנגעלעג יד ןפָארטעג ךיז טָאה סע זַא ,ןגעווטסעדנופ ,ךייא ןופ
 טשינ ןטלַאהניײא טינ ךיז ךיא ןָאק ,טָאטש רעייא ןיא ןטפעשעג ענייז בילוצ טרָאפ רעווש
 ןלָאז ,עקירעייא עלַא ןוא יורפ רעטצעשעג רעייא ןוא ךייא ןסירג ןוא ךייא ןביירש וצ
 סָאװ ,ןָאט ךיז טעראטס .ךַאז רעטסואווַאב רעד ןגעװ ,טניירפ ןיימ ,טינ טמַאז .ןבעל
 טינ טסעגרַאפ ? עשז-ןעוו זיא ,טציא טינ ביוא ןוא ,ץרוק זיא טייצ יד םורָאוװ ,טנָאק ריא
 טייז ןייז ןופ לָאז רע ,ןצַארַאב טניירפ רעודנוא ןבירשוצנָא טנעמָאמ ןקיטיײנ םעד ןיא
 טגייל ,העידי ַא טָאה ריא בוא ;טייצ רעקיסַאּפ רעד ןיא גנַאלרַאפ רעזדנוא ןריפסיוא
 .טדערעגּפָא ןבָאה רימ יו ,רימ טריפַארגעלעט ןוא ּפָא טינ

 טינ םייה רעד ןיא ,גנורעדנואוורַאפ סיורג ןיימ וצ ,ךיא בָאה :ןיוועל טניירפ ןיימ ןופ

 ? ןַאמָאר ןטימ טקידנעעג ךיז טָאה סָאװ ,טימ רימ טלייט .ווירב םוש ןייק ןפָארטעג
 ,רעפטנע ןטוג רעייא ףיוא טרַאװ סָאװ ,ןצרַאה ןצנַאג ןופ טניירפ רעקידנעטש רעיא

 .א .י .ש
 רע ,ךיא טעב םיא ךיוא .רעבָאלטָאג 'ה ,ןטנרעלעג םעד ,טניירפ רעזדנוא סירג ךיא

 טרעװו רע זַא ןעז טעװ רע ביוא .טייקכעלגעמ רעדעי טימ ךַאז רעד ןיא ןטעברַא לָאז
 ןזָאלרעביא רע ןָאק ,םיא טימ םענייאניא ןייז ךיא לע ןכיגניא זַא ןוא טעװעטַארעג דלַאב
 ןיימ ךרוד ןקישּפָא םיא רימ רע לָאז ,טינַא ;ןַאמָאר םענופ טּפירקסונַאמ םעד ךיז ייב
 ,טּפירקסונַאמ םעד ןטיה וצ ןגָאזנָא לָאמַארעדיװ ןוא ןגָאזנָא םיא לָאז רע ןוא ,רעווש
 -רעד זַא ,ףָאה ךיא .סעדָא ןיא ןרָאפ לייווושד ןָאק ךיא יצ ,ןייז עידומ רימ רע לָאז ךיוא
 ,"טולש ףדור, ַא רע זיא ,"ןרהא דימלת, סלַא ןוא ךעלטקניּפ ןייז טעװ *ןהכ; רעקיזָאד

 ."הלכשה יציפמ, ןופ רַאטערקעס ןרָאי רעק-60 יד ןיא ,גָאגַאדעּפ ,רעביירש ,(1913-1820) ןיוװעל .ע (1
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 טניירפ א וצ

 1867 ,רעבָאטקָא ןט29 ,רימָאטישז
 (שיאיירבועה ןופ;

 ! טניירפ ןיימ

 -סיױרַא לייא ךיא ןוא רעהַא ןעמוקעגו םולשב ךיא ןיב ,טנװָא ןיא רעגזיזַא ןעצ ,ןטכענ

 רעטייווצ ,"עבטה תודלות, ןיימ ןופ םירפס 16 טימ (לקעּפ ַא) עקליסָאּפ .ַא ךייא ןקישוצ
 טעװ ריא זַא ,רעכיז ןיב ךיא .,*טּפשמ ןיע; ךוב ןיימ ןופ ןרַאילּפמעזקע 20 ךיוא ,לייט
 זַא ןעימַאב ךיז טעװ ריא ןוא ,קסניּפ ןייק ךיילג ייז ןקיש וצ החטבה רעייא ןליפרעד
 ,םעד ןיא ךיז ךיא זָאלרַאפ ךייא ףיוא רָאנ לייוו ,ןרעוו טקישענּפָא ךיג רימ לָאז טלעג סָאד

 -יירט רעייא ןזײװסױרַא טעוװ ריא ןוא ,ןרעוו טשױטנַא טשינ לעוװ ךיא זַא ,ףָאה ךיא
 ןופ "םילשהריא רפס םענופ .זקע 10 ךיוא ךייא קיש ךיא .רימ וצ טפַאשביל ןוא טייק
 ןפיוקרַאפ וצ ייז ךיוא ןעימַאב ךיז טעװ ריא זַא ,ףָאה ךיא ןוא רעבָאלטָאג םכחה ברה
 ןעמונעג בָאה ךיא לייוו ,ףערטַאב םעד ןקישּפָא ןטימ ןלייאוצ טעװ ריא ןוא קסנימ ןיא
 ןוא טלייא (ווירב םעד טימ טמענ סָאװ רעד) ז"כומ רעד לייו ןוא .תוירחא יד ךיז ףיוא
 .רוציקב ךיא ךַאמ ,געוו םענופ ןגרָאז ליפ יד בילוצ

 ,ןפוא ןטסעב ןפיוא גָאזוצ רעיא ןליפרעד וצ ךיז טימַאב ןוא טנוזעג טייז
 ,טניירפ רעתמא רעייא

 שטיזוַאמַארבַא .י .ש

 ,פָאק 50 --- *טּפשמ ןיע, ןופ זיירּפ רעד ןוא ,לבור 1 זיא *םילשורי, ןופ זיירּפ רעד
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 רפס רעד ךיוא ."טפשמ ןיע; ןופ ןוא *שבטה תודלות; ןופ ,.זקע ןייא ךיז רַאפ טמענ

 .רבחמ םענופ הנתמ ֹא סלא ןבעגעצ ךייא טרעוו "ףילשורי;

 'ה ךרכ ,"תומושר, ןיא טכעלטנפעראפ
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 טניירפ ַא וצ

 1867 ,רעבמעווַאנ ןט10 םעד ,וועשטידרעב

 (שיאיירבעה ןופ)

 ! טניירפ ןיימ

 ןיב ךיא ןעוו זַא ,ןלייטטימ ךייא ךיא לע ,ווירב ןרעייט רעייא ףיוא רעפטנע ןיא

 ןקיש וצ רעקורד םעד ןליופַאב ךיא בָאה ,רימָאטישז ךרוד וועיק ןופ ןרָאפעגיײברַאפ ךָאנ

 טגיילעגייב ןוא ?טּפשמ ןיע, ןוא "שבטה תודלות, ןיימ ןופ ןרַאילּפמעזקע לָאצ ַא ךייא

 טליפרעד טשינ ןוא טליופעג ךיז טָאה רעקורה רעד זַא ,סיוא טזיוו .ךייא וצ ווירב ַא

 ןופ רעדיוו םיא ךיא בָאה ,ווירב רעייא ןעמוקַאב בָאה ךיא ןעוו .גאולשרָאפ ןיימ ךיילג)

 ,השלב ןיימ טליפרעד טָאה רע זַא ,טשינ לפייווצ ךיא ןוא ווירב ַא טקישעג וועשטידרעכ

 בָאה שטיוװָאניבַאר וועל 'ה םעד רַאפ ךיוא .ךייא וצ ןעגנַאגרעד ןיוש ןענייז םירפס יד ןוא

 רעטיז ןוא ,ןַאמרעקוצ 'רה טניירפ ןיימ ךרוד 'ופס ןיימ ןופ לייט ןטשרע םעד טקישעג ךיא

 ,םיא ןופ טמוק סע סָאװ ןלָאצּפָא טעו רע ןוא ןעמוקַאב םיא רע טעוװו

 טייקיירט רעייא ןזײװסױרַא ריא טלָאז לָאמ סָאד ךיוא זַא ,ןטעב ךיא ליוו ךייא ןוא

 םירפס עניימ ןפיוקרַאפ וצ ןטייקכעלגעמ עלַא טימ ןעימַאב ךיז טלָאז ןוא טפַאשבַיל ןוא

 רימ טייז ריא זַא ,ןסיוו ךיא לעװ ןַאד ןוא ,טלעג סָאד רימ ןקישוצ רעלענש סָאװ ןוא

 ,ןזָאלרַאפ ךייא ףיוא ךיז ןָאק ךיא זַא ןוא ןבעגעגרעביא

 ,רעפטנע רעייא ףיוא סױרַא טקוק סָאװ ,טניירפ רעייא

 שטיוװַָאמַארכבַא .י .ש

 "ה ךרכ ,"תומושר , ןיא טכעלטנפערַאפ
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 קָאטשניב .ל וצ
 (שיאיירבשה ןופ)
 1868 ,לירּפַא 4 ,סעדַא

 ! טניירפ רעטבילעג ליפ ןיימ
 ןיימ סיוועג טָאה ריא ,וירב רשייא ףיוא טרעפטנעעג ךייא ךיא בָאה ןָאסרעכ ןפ

 טוג ױזַא טלָאז ריא ,סיואכרוד ךייא ךיא טעב ,רערעייט ןיימ ,טציא .ןעמוקַאב רעפטנע
 ,רעלעטשטפירש ןופ טפַאשלעזעג ַא ןגעוו ןַאלּפ םעד ןקישסיױרַא רימ רעכיג סָאװ ןוא ןייז

 ; ךייא ייב טציא ךיז טניפעג רע ןוא ןבירשעגנָא קירוצ טייצ ַא טימ ןיוש בָאה ךיא סָאװ
 סָאװ ,ןליפסיוא טעוו ריא וַא ,ףָאה ךיא ןוא ,קיטיונ רעייז טציא רימ זיא לקיטרַא רעיז
 טעוו ריא ןוא ,ווירב ןיימ ןעמוקַאב טעװ ריא סָאװ ,גָאט ןקיבלעזמעד ,ךייא טעב ךיא
 .ןעמַאז טינ

 טלָאז ריא ,ךייא טעב ןוא ךייא טסירג םיוברעדעצ .ה טניירפ רעטצעשעג רעודנוא
 זיא סָאװ ,לקיטרַא ןסיורג רעייא יונעג טלדנַאהַאב טינ טָאה רע סָאװ ,ןקידלושטנַא םיא
 םיא טָאה ריא ןכלעוי ,*יטסָאמָאדעיװ .איקסנילאווא ןרעמונ ייװ ַא ןיא טקורדעג ןעוועג
 ,טייצ עֶקיִטייֵג יד ףיורעד טַאהעג טינ טָאה ןוא ןעמונרַאפ רעזיז זיא רע :,טקישעגוצ
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 ןוא ןגרָאז ליפ עקַאט טָאה רע םורָאװ ,דלושמוא ןייז ןקיטעטשַאב ןָאק ןוא סע סייוו ךיא

 ליפ ךָאנ ןוא ןברַאטש םייב טונימ עדעי טלַאה ןוא קנַארק זיא יורפ ןייז ,ןקילגמוא
 ןוא ,טניירפ רעזדנוא ,םיא טקידלושטנַא ,ןבעל סָאד םיא ןרעטיברַאפ סָאװ .ןקילגמזא
 ,ךייא ןטכַא ןוא ןצעש סָאװ ,ענעי וצ טרעהעג רע זַא ,ןסיוו טייז

 -- יקיטביר טינ ןענייז סָאװ ,ןכַאז וצ רימ טביירש :"למרכה, ןופ רעקיטירק רעד
 ךיא זַא ,ןגָאז המדקה ןייז ןיא לָאז רע ,ָאקנעשטערטסעּפ ףיוא טקריוװעג ןבָאה לָאז ךיא זַא

 יד םיא טיג סָאד !ןסור רַאפ טּפיױהרעד טסַאפרַאפ "םינבהו תובאהא קרעוו ןיימ בָאה
 ,טוג רעבָא ךָאד טסייו ריא .קיטירק ןייז ןופ ןלייפ יד רימ ןגעק ןדנעוו וצ טייהנגעלעג
 ,ךעלקריוו ,טָאה רע .ןבירשעג טיִנ ָאקנעשטערטסעּפ וצ ןבעל יא לָאמניק בָאה ךיא זַא

 רערעייא ןָא ןוא ןיימ ןָא .ךעלצעזעגמוא ןוא טכערעגמוא טלדנַאהעג ןַאמָאר ןיימ עגונב
 טָאה עדעררָאפ ןייז ןיא ןוא ,רעבעגסױרַא ןַא רַאפ טכַאמעג ךיז דע טָאה שינעביולרעד
 .גנַאלרַאפ ןיימ ןגעק ןוא ןעגנוניימ עניימ ןגעק ןענייז סָאװ ,ןכַאז ליפ טױעדױלּפעגנָא רע
 רעכעלנייוועג רעייא טימ ריא ןעוו ,טכער ןעוועג טלָאװ סע ?ןטעבעג םיא סע טָאה רעוו
 ןיב ךיא ןוא ,ןָא טינרָאג סע ךיז רעק רימ וצ זַא ,ןזייוונָא ךעלטנפע טלָאז ,טפַאשטנעק

 ,קידלוש טינ ָאד
 ,רעפטנע רעייא ףיוא טרַאװ סָאװ ,טניירפ רעקידנביל רעיא;

 .א .י .ש
 ,סערדַא סמיוברעדעצ 'ה ףיוא טקיש לקיטרַא םעד

 ןדיי יד ןגעװא ,ןרעמונ 10 ןיא ,1867 ןיא טקורדעג ,(שיסוה) קָאטשעעב ,ל ןופ גנולדנַאהּפָא (}
 ."עינרעבוג רענילאוו ןיא

 ץדעררָאפ רעד ןיא; : טבייררש רע ."םינבהו זתובאה, ןופ גנוצעזרעביא רעשיסור רעד ןגעװ (2

 -רענעייל ןשיסור ןרַאפ רעמ טמיטשַאב זיא ןאמָאר רעד זא ,ןזיװעגנָא זיא ,גנוצעזרעביא רעשיסור רעד וצ
 ףיוא ןבָאה לביאראפ טשינ רעכיז טעװ רֶע זא ,רבחמ םוצ ךיז טדנעװ רע .ןשידיי ןראפ יװ ,םוקילבוּפ

 -רעגייטש רעד טריזירעטקַאראכ קיטכיר טשינ טרעוװס ואװ ,ןַאמָאר םעניא רעטרע יד ןופ גנוקרעמנָא רעה

 ",ןדיי עשיסור עקיטייצטנייה יד ןופ ןבעל

 5ד

 קָאטשניב .ל וצ

 (שיאיירבעה ןופ)
 1868 ,יַאמ 10 ,סעדָא

 ! טניירפ רערעייט ןיימו
 ,וירב ערעייא ףיא טרעפטנעעג טינ טציא זיב בָאה ךיא סָאװ ,טינ ךיז טרעדנואוו

 תובאה, קרעװ ןיימ ןקורד ןטימ ןעמונרַאּפ קרַאטש רעייז ןעוועג טייצ עצנַאג יד ןיב ךיאו
 ןוא :,רעטָאפ סנייטשנרעב ןאמיס טניירפ ןיימ ןופ *םימכח רדאק ךוב סָאד ןוא ,"םינבהו
 ,טציא .םיהַא ןבירשעג טינרָאג ךיוא ןוא ןסע וצ טייצ ןייק טַאהעג טינ וליפא כָאה ךיא
 רעבָא ,ךייא ןביירשוצנָא טייצ יד סייא ךיא ץונ ,רעיירפ לסיבַא ןרָאװעג ןיב ךיא ןעוו
 ןיוש ךייא בָאה ךיא סָאװ זַא ,רערעייט ןיימ ,ןסיוו טייז ,ץרוק ןייז לָאמ סָאד לע ךיא
 טָאה סע רעדייא) ךָאנ וועליהָאמ ןופ ןבירשעג לָאמַא ךייא בָאה ךיא ןוא ,טגָאזעג גנַאל
 ךיא :טציא ךיוא ןגָאז עבלעזסָאד ךייא ךיא לעוו --- ,גנוצעזרעביא רעייא טקורדעג ךיז

 םורָאװ ,גנוצעזרעביא רעייא ףיוא ןבעגסיוא טינ ענעשעק ןיימ ןופ עקיּפָאק ןייא ןייק ןָאק
 -רעד גנַאל ןיוש בָאה ךיא .רעכיב ףיוא טלעג ןבעגוצסיוא ןרָאװעג דימ ןיוש ןיב ךיא
 בייוו ַא ,ןעקנַאד וצ טָאג ,בָאה ךיא ,עטוג ןייק טינ זיא עגַאל עקיטציא ןיימ זַא ,טרעלק
 ןופ ןגָאװצ עלַא יד ןוא ,טסעק סרעווש ןיימ וצ ןָא ץלַא ךָאנ םוק ךיא ןוא ,רעדניק םימ
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 -עג טינ ךַאז םוש ןייק וצ ןבָאה ,רימ רַאפ ךיז ןעימַאב וצ עטנַאקַאב ןוא טניירפ עניימ
 ,רימ וצ ליפעגטימ ןכעלקריוו ןייק טינ טָאה ייז ןופ רענייא ןייק ןוא ,טכַארב

 ןרעדנַאוװ וצ ןעגנואווצעג ןיב ךיא ןעוו ,טציא רימ זיא סע רעטיב יוװ ,סייוו טָאג ןייא
 ײײטש ךיא .רעדניק עביל עניימ ןופ ןוא יורפ רעטבילעג ןיימ ןופ ,םייה ןיימ ןופ טייוו
 רשפא ,טציא זיא גנונעפָאה עצנַאג ןיימ .טקיטייועצ ךיא ןיב טכַאנ ןוא גָאט ,סיוא ליפ
 ךיז ,םײהַא ןרעקמוא ךיז ןענָאק וצ ידכ ,טלענ סָאװטע ןביילקפיינוצ ןזיײוװַאב ךיא לעװ
 ךיא סָאװ ,לסיב סָאד ןעמענ לָאז ךיא ,רימ ריא טגָאז ָאד ןוא -- ,רעדניק עניימ טימ ןעז
 ,ןעגנונעפָאה עניימ גייל ךיא סָאװ ףיוא ,עטצעל סָאד ןעמענ לָאז ךיא ,ןבילקעגפיונוצ בָאה

 ,סנױזַא טגָאז ריא ביוא !טניירפ ןיימ ,ןיינ ,ןינ !!!ךייא וצ ןקישּפָא סע לָאז ךיא ןוא
 טמענ ריא זַא ןוא קיטייוו ןיימ טינ טליפ ריא זַא ,ביל טינ ךימ טָאה ריא זַא ,סע טסייה
 ףיוא ךיא .ךייא ןופ טכירעג טכער טימ ךיז בָאה ךיא יװ ,רעצ ןיימ ןיא לײטנָא ןייק טינ

 טָאה ריא ,טוג ןעקנַאד וצ טָאג ,ךָאד זיא ךייא .ןָאטעג טינ סנױזַא טלָאװ טרָא רעייא
 ? טניירפ ןכעלקילגמוא רעייא וצ דיילטימ ןגעוו ריא טסעגרַאפ עשז-יוו ָאט --- ,ץלַא

 ןפור טשינ טסיזמוא לעוװכ ןוא עגַאל ןיימ ןרעדליש טינ רעמ ךייא רַאפ לע ךיא

 לעװ ךיא ,רימ יבגל קיצרעהטרַאה טייז ריא ,ךָאד עז ןיא .עביל ןוא דיילטימ רעייא וצ
 רעייא זַא ,ךיא ןיב טכערעג זַא ,ןעמיטשוצ טינ ןילַא טעוו ריא ביוא :ןגָאז ץרוק ךייא
 ךיא םורָאװ ,גנַאלרַאפ ןיימ ןגעק ןעוועג זיא גנוצעזרעביא יד ןקורד וצ גנולדנאה עצנַאג
 ,יז ןקורדּפָא טלעג ןייק ןבעגסיוא טינ ןָאק ךיא זַא ,טרעלקיעד ןָא בייהנָא ןופ ךייא בָאה
 ןיימ ןָא ךיוא ,ָאקנעשטערטסעּפ ףתוש ַא ןענופעגסיוא ןוא ןעגנַאגעג טייז ריא רעבָא
 ףיוא טקורדעגּפָא זיא סע יוװ ,רעבעגסױרַא יד ןרָאװעג טייז דנַאנעבלַאז ריא ןוא ,ןסיוו
 ךיז טָאה סע יװ ,ךוב םוצ ןגױצַאנ ךיוא ךיז טָאה ָאקנעשטערטסעּפ ןוא ,טַאלב-לטיט דעד
 ךיא לעוװ ,ךיא ןיב טכערעג זַא ,ןעמיטשוצ טינ ןיילַא טעװ ריא ביוא --- ,טסולגעג םיא
 -ַאמ םוש ןייק טינ בָאה ךיא זַא ,ןגָאז ךייא לעװ ךיא ןוא ,ןקידלושַאב טינ טרָאפ ךייא
 ןענידרַאפ ריא ןופ טנָאק ריא ןוא ,גנוצעזרעביא רעייא ףיוא סעיזנעטערּפ עלעירעט
 טָאג .ימ ןוא טעברַא ןיימ רַאפ עקיּפָאק ןייא ןייק רימ קידנבעג טינ ,טליוו ריא לפיוו
 ןעד ךיא ןיב יצ ,ןגָאלקַאב ָאד ךיז ךיא לָאז סָאװ ,ךעלקריוו ןוא !ןפלעהסיוא רימ טעוו
 ךיא סָאװ ,ץלַא ךייא ךיא קנעש קיליו ןוא ןרעג ? טסיזמוא ןטעברַא וצ טניואוועג טינ
 .גנוצעזרעביא רעד רַאפ ןעמוקַאב טפרַאדעג ,טייקיטכערעג רעד טיול ,טלָאװ

 -ניא ףליה סטָאג טימ לעוו ךיא זַא .רעפטנע ןיימ ,רעטרעוו עצרוק ןיא ,זיא סָאד
 ןרעלקרעד ךייא לעװ ךיא ןוא ןדייר ךעלריפטיוא ךייא טימ ךיא לעוו ,ךייא ייב ןייז זכיג
 טביולג רָאנ ,ןייז וצ ףרַאדַאב סע יו טינ טלדנַאהעג רימ ןגעק טָאה ריא זַא ,ןזײװַאב ןוא
 ןוא ךייא וצ סעיזנעטערּפ םוש ןייק ןצרַאה ןיא טינ בָאה ךיא זַא ,רערעייט ןיימ ,דימ
 ...ווירב ןטצעל רעייא ןיא רימ וצ רעטרעוו ערעייא רַאפ

 טיירג קידנעטש ןיב ךיא .טציא ךיוא רעירפ יווװ ,ביל קיטכירפיוא ךייא בָאה ךיא
 ךיוא טינ רעבָא ,טלעג ןבעג ךיוא ןָאק ךיא .גנולדנַאה טימ ,עביל ןיימ ךייא ןזייווסיורַא

 ךיא סָאװ ןוא טגָאזעגסױרַא ךייא בָאה ךיא סָאװ .ןוויטָאמ יד טיול ,גנוצעזרעניא רעייא
 .ךעלדנימ ןרעלקרעד ךָאנ ךייא לעוו

 רעזדנוא טימ ךיא ןיב ,ןטנעגַא ךייא רַאפ ןעניפעג וצ גנַאלרַאפ רעייא ךייש זיא סָאװ
 טמיטשעגוצ טָאה רע ןוא ,ווָאלעב רעלדנעהכוב ןטסואווַאב םייב ןעוועג ןיסירּפ 'ה טניירפ
 -ּפמעזקע 50 ןקישסױרַא לייוורעד טנָאק ריא :עיסימָאק ףיוא רעכיב ערעייא ןעמענ וצ
 סָאד זַא ,רעכיז ןייז טגעמ ריא ןוא ,ןיסירּפ טניירפ רעודנוא ןופ סערדַא ןפיוא ןרַאיל
 ךעלגעמ רָאנ סָאװ ןָאט ץלַא לע ךיא זַא ,רעכיז טייז .ןצנַאגניא ןעמוקַאב ריא טעוװ טלעג

 וצ ןעימַאב ךיז ךיא לעװ ,ןעמוק רָאנ לעוו ךיא ןיהואוו ןוא גנוצעזרעביא רעייא בילוצ
 םורָאװ ,ןענידרַאפ ךס ַא רעייז טעוװ ריא זַא ,רימ טגָאז ץרַאה סָאד .,ןטנעגַא ךייא וַאפ ןכוז
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 ןגעוו רימ ןלעװ ,ךייא ייב ןייז לע ךיא ןעוו ..גנוצעזרעביא יד ןענעייל ןליוו ןשטנעמ ליפ
 ,ןדייר ךָאנ םעד

 -עג ךיא בָאה ךיוא :,"םינבהו תובאה; ךוב ןיימ טקישעגסייוַא ךייא ךיא בָאה טנייה
 -לוש ןכַאז ליפ ןיא זיא רע .גנַאלרַאפ ןייז טיול ,ןרעבָאלטָאג .ב .א 'ה .זקע ןַא טקיש

 רעזדנוא טסירג .ןקידלושטנַא וצ םיא טיירג קידנעטש ןיב ךיא רעבָא ,רימ ןגעק קיד
 ןבעגרעביא ןיילַא םיא ךיא לעוװ ,רימָאטישז ןיא ןייז לעװ ךיא ןעוו ; יקסמינָאלס יה טניירפ

 .רעטייוו ןרָאפ סעדָא ןופ ךיא לעװ םורַא געט עכעלטע ןיא .רַאילפמעזקע ןַא
 ןלעפעג רעייז רימ זיא רע ןוא טנעיילעג ךיא בָאװ "רשבמ לוק; ןיא לקיטרַא רעייא

 טציז ןוא קילע טָאה עשר רעד ןעוו ,רערעייט ןיימ .סױרַא רעבָא טמוק סָאװ .,ןרָאװעג
 ...עלעטש ןייז ףיוא טסעפ

 ןצנַאג ןופ יז ץעש ךיא סָאװ ,יורפ עטוג ןוא ערעייט רעייא ןסירג וצ ךייא טענ ךיא
 ,ןצרַאה

 ,קיצרַאה ןוא קיטכירפיוא ךייא טביל סָאװ ,טניירפ רעייא
 .א .י ,ש

 .ןוָאדאש 'ה טניירפ רעזדנוא רימ ןופ סורא ַא

 רעד זיא ,שטיװָאמַארבַא .י .ש ןופ עדעררָאפ א טימ ,"םימכח רדא. קרעװ סנייטשנרעב .נ (4
 ,1868 ןיא ,סעדָא ןיא ןעניש

 ,1868 ןיא ,סעדָא ןיא טקורדענּפָא (2
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 עיסעּפ יורפ ןייז וצ
 1868 ,יַאמ 30 ,וואלסאנירעטאקעי

 !עיסעּפ ערעייט

 יו ,ןביירש טינ ליפ ױזַא ריד ןָאק ךיא ,ווירב ןייד ןטלַאהרעד ךיא בָאה ןרעטסעג

 "וצ ןעמוקעג ךיא טלָאװ ,ןענָאק לָאז ךיא :,קנערק סרעטָאפ םע" ןופ ןיב ךיא קיאורמוא

 ללכ טציא רימ טגיל ?טפעשעג רעטסיוװ ןיימ ,ּפָאק ַא ןָא |םורַא| ליג ך'א .םייהַא ןעילפ

 ַא לזמ טימ טסָאה וד זַא ,ןטלַאהרעד בָאה ךיא סָאװ ,עשעּפעד יד טנייה .ןעניז ןיא טינ

 וצ טסבלעז ךיד עגַאל ַאזַא ןיא ,שטייטס ,טריורַאפ ןצנַאגניא ךימ טָאה .ןריובעג דניק

 רָאפ טנייה ,םיהַא ןעמוק ןטסלענש םוצ יװ זומ ךיא ,שטנעמ סיוא טושּפ ןיב ךיא ,ןזָאל

 וד ,וועיק ךָאנ ןרָאפ דלַאב ךיא לעוו טרָאד ןופ ,גושטנעמשרק ךָאנ ריה ןופ סױרַא ךיא

 אמתסמ ,וועיק ןיא סערדַא סנַאמרעקוצ ףיוא ןרישעּפעד ,ןביירש ? ש"העמל רימ טטלָאז
 .עזיוה וצ םיא ייב טוָאלעגרעביא ךיא בָאה טעליב םעד זַא ,ןבירשעג ןיסירּפ ריד טָאה

 ןוא רעטָאפ ןרעייט רעזדנוא ש"העמל סירעג .,ןָאט וצ ןבָאה רימ סָאװ ןטכַארט רימ ןלעװ

 בָאה םיא רעסיוא ןעד ,עלעז רעד ןיא ףיט ןָא ךימ טריר טײהקנַארק ןייז זַא ,םיא גָאז

 ,ןײלַא ךימ יו רעסעב ךָאנ םיא ביל ךיא .טלעוו רעצנַאג רעד ףיוא טניירפ ןייק טינ ךיא

 םורַא ייג ךיא םורָאװ ,ןטסלענש םוצ יו רימ ביירש ,רימ ביירש ! תמא םעד סייוו טָאג

 .ךעלרעדניק ערעזדנוא סירעג .ּפָאק ַא ןָא שממ

 עצנַאג יד ןוא לחר רעטומ רעד סירעג .טומ ןייק טינ רילדַאפ ןוא רעטנומ ייז
 ,עילימַאפ

 ,רעדנביל ךיד ןייד
 שטיווװַאמַארבַא .י .ש

 .ןיועל ןמלז -- עלעדנעמ ןופ רעװש רעד (
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 קָאטשניב .ל וצ
 (שיאיירבעה ןופ)
 1868 ,רעבמעווָאנ 12 ,וועשטידרעב

 !טניירפ רעטבילעג ,רערעייט ןיימ

 "עגוצ בָאה ךיא ןכלעוו וצ ,ווירב ַא טקישעג ןייא ךיא בָאה קירוצ ןעצ גָאט ַא טימ

 ןטעבעג ךייא בָאה ךיא ןוא ,"םתובא לע םינב בלו םינב לע תובא בל, לטיּפָאק ַא טגייל

 ,רעבָא ,קיטכיוו רעייז רימ ןענייז ןוא רימ וצ ןָא ךיז ןרעק סָאװ ,ןכַאז ענעדיישרַאפ ןגעוו

 סָאװ .ןעמוקַאב טינ ךייא ןופ רעפטנע ןייק גָאט ןקיטנייה ףיוא זיב ךיא בָאה ,רעדייל

 ? רערעייט ןיימ ,הביס יד זיא

 זיא טימרעד ןוא ,ןַאמָאר םענופ ןעלטיּפַאק עטצעל ייווצ ךָאנ ךייא ךיא קיש טציא

 ןעלטיּפַאק ייווצ יד ןגעו .טקידנעעג ,העש רעטונג ַא ןיא ,ףליה סטָאג טימ ,טעברט ןיימ

 טיײקמַאזקרעמפיוא סיורג טימ ךרוד ייז טנעייל ;ןגָאז טינ טרָאװ ןייא ןייק ךייא ךיא לעוװ

 ןכַאז עקיטכיוו רעייז ןָא ןטייד ייז זַא ,רעבָא ןסיוו טייז .לייטרוא רעייא סױרַא טיג ןוא

 ןלעװ עטנרעלעג עכעלטע רָאנ ,עלַא טינ סָאװ) רעגייטש ןשיריטַאס ַא ףיוא ןוא ןגַארפ ןוא
 .רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןגעוו עגַארפ ַא יז ןרעפטנערַאפ (ןײטשרַאפ סע

 לָאז ךיא ,קיטיינ םיואכרוד זיא סע זַא ,לָאמַאכָאנ ןוא לָאמַאכָאנ רעביא רזח ךיא

 .ןקורד םוצ ןטיירגוצ ןוא ןביירשרעביא יז טעװ ריא רעדייא ךָאנ ,גנוצעזרעביא רעיא ןעז

 רעדָאפ ךיוא .ןעגנורעסעבסיוא עקיטיונ יד ןכַאמ ןוא ןקוקכרוד גנוצעזרעביא יד ליוװ ךיא

 ןענעיילכרוד טירדעבלַאז ןלָאז רימ ןוא ,סור ַא ,רענעק ַא ןדַאלנייא לָאז ןעמ ,סיואכרוד ךיא

 ןפרַאד ,םעד רעסיוא .ףוס ןויב ביֹוהנָא ןופ םַאזקרעמפיוא ןוא טסנרע גנוצעזרעביא יד

 "ןצטימ ךיג רימ ךייא ךיא טעב רעבירעד ,ןקורד ןופ ןפוא םעד ןגעוו ןטַארַאב ךיז רימ

 ןרָאפ וצ ןעמוק ךייא וצ ךַאז רעקיטיונ רעד בילוצ לע ךיא ןוא ,ווירב ַא טימ ןלייט

 .רעווש טציא רימ רַאפ זיא עזייר יד שטָאכ

 ,רעפטנע רעייא ףיוא דלודעגמוא טימ טרַאװ סָאװ ,טניירפ רעקידנביל רעייא
 .א .י .ש

 .עקירעייא עלַא ןוא יורפ עטצעשעג רעייא ןעמָאנ ןיימ ןיא טסירג
 .יעוװָאלָאס --- שיסור ףיוא זיא *רימזה,

 .ַאקלעּפערעטפ --- ?ולש ,

 .ָאװָאמָאד ןיריס -- י"עלסה ףושני;

 פ0

 "הלכשח יציפמ; ןצ
 ;:טפירשוצ ַאזַא ָאד זיא ,1871 ,רַאונַאי ןט10 םענופ לָאקָאטַארּפ םעניא

 ןבעגוצסױרַא ןציטש םיא לָאז'מ טעב ,טעטימָאק םוצ ווירב ַא ןיא ,שטיוװָאמַארבַא 'ה;

 -ּפער ןופ לייטּפָא םעד ןיירַא טמענ סָאװ ,'עבטה תודלות, רפס ןייז ןופ לייט ןטירד םעד

 -ָאד ןייז ןופ .זקע טימ ןלָאצסױא רע ליוו טלעג-עציטש סָאד ןוא ,רעדליב טימ ,סעיליט

 ןעמיטשַאב טעו רע סָאװ ,זיירּפ םעד טול קורד ןופ סױרַא טעוו'ס יוו ךיילג ,ךוב ןקיז

 ,ןפיוקרַאפ םוצ

 ןצונ סָאד ןצעש וצ יװ גנַאל ןופ ןיוש טסייוו טעטימָאק רעד זַא ,טכַא ןיא קידנעמענ

 ,"םולש טּפשמ,, : רעכיב עשיאיירבעה ענייז ןטײרּפשרַאפ וצ ןרָאפעגמורא זַאד זיא עלעדנעמ (2

 ,"םינבהו תובאה,, ,*טּפשמ ןיצ , ,(לייט 2) ייעבטה תודלות,
 .ןליו סעטָאג םוא -- םשה ןעמל 43



 97 םירפס רכומ טלעדנעמ ןופ ץירב

 קרעוו יד טביולעג ןבָאה טעטימָאק ןופ רעדילגטימ ליפ זַא ןוא ,ןעננערב םירפס יד סָאװ

 -יטשַאב וצ ןסָאלשַאב טעטימָאק רעד טָאה ,טרעװ ןסיורג ןייז ןוא שטיװָאמַארבַא 'ה ןופ
 טעטימָאק רעד סָאװ ,טלעג םעד ןופ לבור 200 ןופ עמוס ַא שטיוװָאמַארבַא 'ה רַאפ ןעמ
 -ַאמַארבַא לָאז ךוב םענופ ןעניישרעד ןכָאנ .קעווצ םעד רַאפ טמיטשַאב לעיצעּפס טָאה
 טעװ רע סָאװ ,זײרּפ ןטיול עמוס רעד ףיוא ןרַאילּפמעזקע טעטימָאק םוצ ןקישוצ שטיוו
 רע טעװ ,קרעוו ןופ ןעניישרעד ןכָאנ זַא ,טעטימָאק רעד טפָאה םעד ץוח .,ןעמיטשַאב
 ןבָאה קיטייצכיילג .דנַאטשמיא ןייז טעוװ טעטימָאק רעד ביוא ,.זקע לָאצ .ַא ךָאנ ןפיוק
 לָאצ ַא ןפיוק וצ טיירג ןענייז ייז זַא ,רעריסַאק ןוא רעציורָאפ-ףליהעג רעד טלייטעגטימו

 רעטייוצ רעד ןוא ,לבור 75 ףיוא -- רעטשרע רעד ;ןובשח םענעגייא רעייז ףיוא .זקע
 טיול ייז טימ ןָאט לָאז רע ,טעטימָאק םעד ייז ןעקנעש םירפס יד ןוא ,לבור 50 ףיוא
 ,(74 'ז) "גנוניימ ןייז
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 קָאטשניב .ל וצ
 (שיאיירבעה ןופ)
 ,1871 .רַאונַאי 14 ,גרוברעטעּפ .טס
 ! טניירפ רערעייט ןיימ

 -ישז ןיא ןבעגוצסױרַא וצ ךימ ןדייר רעבָאהביל ןוא טניירפ רעגרוברעטעּפ עניימ
 שכיוה יד ייב ןעימַאב ךיז ןלעוװ ייז זַא ,ןרעכיזרַאפ ייז ןוא שידיי ףיוא גנוטייצ ַא רימָאט
 טניירפ עקיזָאדיד ליױו ןוא .ףיורעד שינעביולרעד ַא רימ רַאפ ןעמוקַאב וצ עטמַאַאב
 ןיב רעבירעד ,ייז טימ ךיז טנכער גנוריגער יד סָאװ ,ןשטנעמ עטסואווַאב ןענייז עניימ
 ריּפש ךיא סָאװ ,עביל עסייה יד :.ןכיירגרעד סניימ ךיא לעװ לָאמ סָאד זַא ,רעכיז ךיא
 ךיז ןדנעוו וצ ,ךייא ןָא טנָאמרעד ךימ טָאה ,ןרָאי ליפ יױזַא ןיוש ךייא וצ קיטכירפיוא
 םענייאניא רימ טימ ןקילײטַאב ךיז טלָאז ריא ,ךייא ןגיילרָאפ ןוא ךייא וצ ךעלטפירש
 טימ רימ ןענָאק ,ןגָאז ןשטנעמ ליפ יוװ טיול ,סָאװ ,גנוטייצ רעד ןופ עבַאגסױא רעד ןיא
 טינ ןעווערָאה ןלעוװ רימ םורָאװ ,ןילַא ךיז יא ,קלָאפ רעזדנוא יא ןצונ ןעגנערב ריא
 ןופ טקעיָארּפ ַא ייברעד ךייא קיש ךיא .טסנידהַאפ ןעגננערב טעװ ךַאז יד ןוא ,טסיזמוא
 רעזדנוא ןיא ןָא ךיוא טביירש ןוא שיסור ףיוא קירעהעג יװ דעביא סע טצעז ,םַארגָארּפ ַא
 ,םינינע-קורד ןופ גנוטלַאװרַאפ-טּפיוה רעד ןיא *עינעשָארּפ , ַא ןעמָאנ

 יד יו ױזַא :רעגייטש ַאזַא ףיוא ןייז ףרַאד ?עינעשָארּפ, רעד ןופ טלַאהניא רעד
 ןדיי ןשיוװצ ןטײרּפשרַאפ ןיא טײטשַאב גנַאלרַאפ ריא ןוא גנוריגער רעד ןופ גנובערטש
 רעד טימ קיניײא ןרעוו ןלָאז ייז ,ךַארּפש-דנַאל ידו יז ןענדעלסיוא ,ןסור ןופ ליפעג סָאה
 ,ןטיונ עריא ןליפטימ ןוא ןשינעפרעדַאב עריא ןיא ןקילײטַאב ךיז ,גנורעקלעפַאב-טּפיױה
 יד ןביילקווצסיוא קיטיונ ןוא טכער ןעוועג טלָאװ רעבירעד -- ,.וז .זַא .א .וװ .זַא .א

 -ָאמ .ליצ םענעשטנואוועג םעד ןכיירגרעד וצ ףיוא לטימ קיסַאּפ ַא רַאפ ךַארּפש עשידיי
 -קיטרַא ;טפַאשנסױװ-רוטַאנ ןוא ןשינעעשעג-טלעוו ןגעוו ןעלקיטרַא ,ןעלקיטרַא עשילַאר
 ןלעוו סָאװ ,ןכַאז עכלעזַא ערעדנַא ךָאנ ןוא ,דנַאלרעטָאפ םוצ עביל ןייא ןצנַאלפ סָאװ ,ןעל
 יז ןוא ,ףָאלש רעייז ןופ ןדיי יד ןקעוופיוא ןלעוו ,גנוטייצ רעשידיי רעד ןיא ןעמוק
 טייצ יד ייז ןופ טרעדָאפ סע סָאװ ,םעד טימ ךיז ןענעקַאב וצ ןעראטס ךיז זלעוװ עלַא
 קילדעוו טינ ןרעוװ ןגיואוועג ןוא טצַאשעגּפָא ףרַאד לטימ עקיזָאד סָאד .גנוריגער יד ןוא
 -וואוועג םעד ןכיירגרעד וצ ףיוא טײקיסַאּפ ןייז קילדעװ רָאנ .טרעוו ןכעלטנגייא ןייז
 רעד יירט ןענייז סָאװ ,רעדירבטימ ערעזדנוא ביל ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ יוװ .ליצ םענעשט
 ,ןצונ ןשהכולמ םוצ ןָא ךיז רעק .עכלעוו ,ךַאז רעדעי וצ ליפעגטימ ןבָאה ןוא גנוריגער
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 ןקיטכעמלופַאב זדנוא לָאז יז ,ןטעב רימ ןוא גנוריגער רעד וצ רעבירעד ךיז רימ ןדנעוו

 ןרעוװ ןבעגעגסױרַא טעװ סָאװ ,גנוטייצ ַא ךרוד רעדירבטימ ערעזדנוא ףיוא ןקריוװ וצ
 -נוא רימ ןלעװ ,ןענָאק רָאנ ןלעװ רימ לפיוו ףיוא זַא ,טסעפ ןפָאה רימ ןוא ,שידיי ףיוא

 טעברַא עקיטציא זיב עצנַאג רעזדנוא ןוא קרעוו ערעזדנוא .,ןליפסיוא גנומיטשַאב רעזד

 ןוא ןריװַאק קירעהעג זדנוא רַאפ ןענָאק רוטַארעטיל רעשיסור ןוא רעשידיי רעד ןיא
 .װ ,זַא ,א ןציטש ןדניא ףיוא ןירעד ךיז ןָאק יז זַא .טיוקרעכיז יד גנוריגער רעד ןבעג
 וו ,זַא .א

 "נוא טביירש ,"עינעשָארּפ; ַא ,רערעייט ןיימ ,ןָא טביירש ,ָאזלַא ,רענייטש ַאוַא ףיוא
 'ייאניא ?עינעלרַארּפ, ןיא ּטָא סע טקיש ןוא ,ןקיניימ םעד ןיוא ןוא ןעמָאנ רעייא רעט
 -ַאב רימ רַאפ טעוװ ריא סָאװ ,"טסיל ינלעטירבָאדָא; םעד טימ ןוא םַארגָארּפ ןטימ םענ
 'ה ,יקסמראדנאשז םענופ ףליה רעד טימ זַא ,ןכער ךיא : רעטסיײמײצילָאּפ םייב ןעמוק

 ןגירק טכייל ריּפַאּפ סָאד ריא טעװ ,ווָאנָא
 ינלעטירבָאדָאק רעד ךָאנ ךיז טניפעג יורפ ןיימ ייב זַא ,רערעייט ןיימ ,ןסיוו טייז

 ןעוו ,וועשטידרעב ןיא רעטסײמײצילָאּפ םענופ ןעמוקַאב לָאמַא בָאה ךיא סָאװ ,"טסיל
 קיטיונ ךייא טעוװ סע ביוא ."ימע-ןב; גנוטייצ יד ןבעגוצסורַא טנכערעג ןבָאה רימ

 שטנעמ ןייא ןייק ,םייהעג גנערטש ךַאז יד טלַאה רעבָא .יורפ ןיימ ייב םיא טמענ ,ןייז
 .ןסיוורעד טינ ןופרעד ךיז לָאז

 ןופ ןוא ,ענליוו ןייק ןרָאפקעװַא ןכיגניא ןענַאדנופ ךיא לעוו ,סיוא טוייוו סע יוװ
 ןייק ?עינעשָארּפ , יד ןקישּפָא ,רערעייט ןיימ ,טעװ ריא יווװ ךיילג .וועיק ןייק -- ןטרָאד
 םיא ןוא ןיוועל 'ה טניירפ רעזדנוא ןביירשנָא גָאט ןקיבלעזמעד ריא טֿפָאװ ,גױוטרעטעפ
 ,ןלייטטימ םעד ןגעוו

 לעװ ךיא זַא .ןקיש טינ ךַאז ןייק ןוא ןביירש טינ ריא טלָא: :?וָאקאטסעלכ 'ה םעד

 ןסיו טעוו ריא ןוא ןלייצרעד ךעלריפסיוא ץלַא ךיא לעוװ ,םיהַא ןעמוקקירוצ ךעלקילג
 ךיא סָאװ ,ץלַא םעד ןופ טינ םענייק טגָאז ןוא טגייווש לייורעד .יונעג ךַאז עצנַאג יד
 טעוװ ןוא ךעלסיפ עשרעניה ףיוא טייטש + "קינטסעווק רעד .קנואוו ַא טימ ךייא .ביירש
 עלַא ןבעגרעביא סע טנָאק ריא ...עקַאט ןוא ,ןיוש טססוג רע ,ןברַאטשקעװַא ןכיגניא
 ןביולג סָאװ ,ןרַאנ ןייק ןייז טינ ןלָאז ייז ,(ןעמָאנ ןיימ ןיא טינ רָאנ) עטנאקַאב ערעזדנוא
 . ..טרָאװ ןדעי סווָאקאטסעלכ ןיא

 ןופ סורג ַא רעביא טיג .רעדניק עביל יד ןוא יורפ רערעייט רעייא רימ ןופ טסירג

 .רעדניק עניימ ןוא יורפ ןיימ רימ
 ,עטנַאקַאב ןוא טניירפ ערעזדנוא עלַא ךיוא

 ,ןצרַאה ןצנַאג ןופ טניירפ רעיוא

 גנוטייצ א ףיוא שינעביולרעד ןייק .גלָאפרעה ןָא ןעװעג לָאמ סָאד ךיוא ןענייז ןעגנואימאב יד (}

 .ןעמוקַאב טשינ דא טָאה
 ,ראזייווער ןימ א יװ וועשטידרעב ןייק ןעמוקעג 1869 ןיא זיא סָאװ ,םיוברעדעצ ,לא -- .סיוא טזיװ (2

 יצּפ ןיא םיוברעדעצ .לא ךרוד ןבעגעגסיורא ,"וועיערװעי ןיקסור קינטסעװא טַאלבנכָאװ סָאד (

 ,1873:1871 ןיא ,גרוברעט

 ןיוועל .א ןופ טפירשוצ
 קָאטשניב .ל וצ

 (שיסור ןֹופ)

 !שטיוװעייסיָאמ וועל רעה רעטצעשעג

 -טימ ןוא גנוטכַא עפיט ןיימ ךייא ןקירדוצסיוא טייהנגעלעג רעד טימ ךיז ץונַאב ךיא
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 רעמ ןעמענ :רעטָאפ ןיימ טינ ןוא ךיא טינ זַא ,טכירכָאנ עמענעגנָא יד ךייא ןלייטוצ
 ןענייז ןוא ןריזיטַאּפמיס רעטָאפ ןיימ ןוא ךיא זַא ןוא "קינטסעוו םעניא טינ ליײטנָא ןייק
 ןשידיי ןיא לַאנרושז ַא רימָאטישז ןיא ןדנירג ןשטיוװָאמַארבַא ןוא ךייא ןפלעה וצ טיירג
 .ןַאגרַאשז

 גנוטלַאװרַאפ-טּפױה רעד ןיא ןעגנַאלרעד טפרַאד ריא סָאװ ,"עינעשָאוּפ; רעד ןיא
 טָאה ריא זַא ,ןכיירטשרעטנוא טּפיוהרעד ריא טלָאז ,עסערּפ רעד ןופ םינינע יד רעביא
 -ַאּפ יד (1 :ןגיוא עריא ןיא ןקידייטרַאפ ןוא עסַאמ רעשידיי רעד ןקידיירּפ וצ ןעניז ןיא
 ןשיסור םעד טימ גנורעטנעענרעד יד (2 ,גנוריגער רעד ןופ ןסערעטניא יד ןוא קיטיל
 ; ןסַאמ עשידזי יד ףיוא גנוקריוו רעשילױוּפ ןוא רעשישטייד רעד ןגעק ןטיירטש (3 ; קלָאפ
 -ביילג ןייק טינ ,ןטָאירטַאּפ עשיסור עקיטכירפיוא ןדיי ןופ ןפַאש ,ךעלגעמ טייוו יו (4
 .זַא .א ןעמוק סחישמ ףיוא קידנטרַאװ ,טייקנסיוומוא ןיא ןבעל סָאװ ,ןרָאיזַאטנַאפ עקיטליג
 ענייא ןייק טינ רעבָא טקידירפַאב *רשבמ לוק, גנוטייצ עקידנריטסיזקע יד .וװ .זַא .א ,.וו
 לייוו ןוא שטנעמ רעקידנסיוומוא ןַא זיא רָאטקַאדער ריא לייוו ,ןעגנוגנידַאב עלַא יד ןופ
 ןיא ןָאגרַאשז ןשידיי םעד ןעלדנַאװרַאפ -- עכַאגפיוא ןַא רַאפ טלעטשעג ךיז טָאה יז
 ןופ ףליה-טלעג טמוקַאב יז רעכלעוו ףיוא ,גנוגנידַאב רעד ןופ ןעז וצ זיא סָאד ; שטייד
 סָאד ןוא ,1867 רעדָא 1808 ןרַאפ טכירַאב םעד עז -- טפַאשלעזעג"גנודליב רעשידיי רעד
 גנוריגער רעד רַאפ .גנוריגער רעד ןופ ןסערעטניא יד טימ טינ לַאפ ןייק ףיוא טמיטש
 ןיא רעדייא ,טסייג ןשיסור ןיא ןעקנַאדעג ןקידיירּפ ןדיי וצ לָאז ןעמ ,רעכיילג ליפ זיא
 ,"עינעשָארּפ, רעייא ןיא ןרעדליש ריא טפרַאד סערעדנַא ליפ ךָאנ ןוא ץלַא סָאד ,ןשישטייד
 ןפלעה רעטעג יד ךייא ןלָאז ןוא

 ,רענעבעגעגרעביא רעייא
 ןיוועל ּפיסָא

 ,רעכיג סָאװ ךַאז יד ּפָא טוט

 לוקא סמיוברעדעצ .א עציטש ַא טמיטשַאב 1865 ןיא טָאה "הלכשה יציפמ, ןופ טעטימָאק רעד (}
 -ייוװרעד, -- ,ךַארּפש יד ןרעװ טרעסעבעגסיוא לָאז גנוטייצ רעד ןיא זַא ,יאנת א טלעטשעג ןוא "רשבמ
 רעשטייד רעטכייל ַא וצ יז ןרעטנעענרעד ןוא ָאגרַאשז, םעד ןופ ךעלעמַאּפ יז קידנענייר ןוא קידנרעט
 ,"ךַארּפש

32 
 (טנַאקַאבמוא טַאסערדַאו
 1871 םורַא ,רימָאטישז
 (שיאיירבעה ןופ)

 !רערעייט ןיימ ,רעביל ןיימ ,טסירגעג רימ טייז
 טייצ ןייק ךיא בָאה ,שדוח ַא ןיוש ,טציא זיב םײהַא ןעמוקעגקירוצ ןיב ךיא טניז ןופ

 קרַאטש ךימ ןענייז ,סנטשרע : תוביס ךס ַא ןעוועג ןענייז סע : ןביירש וצ ךייא טַאװעג טינ
 -געמ טייוו יו ,טזומעג בָאה ךיא ןוא ,הסנרּפ ןיימ ןגעוו ןטייקירעווש עסיורג יד ןלַאּפַאב
 -עג ,סָארדרַאפ םוצ ,ייז בָאה ךיא סָאװ ,ןטפעשעג עטכעלש עניימ ןיא גנונעדרָא ןכַאמ ,ךעל
 טניימעג ךיא בָאה ,םיײהַא ןעמוקעג ןיב ךיא ןעוו ,סנטייווצ .טזָאלרַאפ קרַאטש ןפָארט
 ייוצ ךיז רַאפ טַאהעג בָאה ךיא םורָאװ ,טייצ לקיטש ןיילק ַא זיולב ןביילברַאפ וצ ָאד
 ,סעדָא ןייק ןעיצוצרעביא ךיז גנונעפָאה ןיימ טעדנירגעג ןעוועג זיא ייז ףיוא סָאװ ,ןכַאז
 טניירפ ןביל ןיימ ייב טפעשעג ןסיורג םעד ןיא עלעטש עקידובכב ַא -- זיא עטשרע סָאד
 -ָאפ ןצנַאג םעד טכַארברַאפ ןגינעגרַאפ טימ ךיא בָאה זיוה ןיא םיא ייב סָאװ ,ןירעּפלאה
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 ןּפעלשוצסױרַא טגָאזעגוצ רימ רע טָאה .טּפַאשביל רעסיורג ןייז טימ ,סָאװ ןוא ,רעמוז ןקיר

 ןבעל ןענָאק לָאז ךיא ,עלעטש עטוג ַא טפעשעג ןייז ןיא ןבעג רימ ןוא םעלק רעד ןופ ךימ

 .טציא זיב יו ,רעצ ןיא טינ ,תחנ ןיא

 ךימ ןבָאה ךס א סָאװ ,"רשבמ-לוק, גנוטייצ רעד טימ הׂשעמ יד -- זיא עטייווצ סָאד

 ןופרעד לעװ ךיא זַא ,טרעכיזרַאפ ךימ ןבָאה ןוא ,רעדיפנָא ריא ןרעוו לָאז ךיא טדערעגוצ

 ,לעירעטַאמ ייס ,שילַארָאמ ייס ,ןבָאה ךס ַא

 זיב ןטרַאװאוצ לסיבָא ךימָאל :טגָאזעג ךיז ךיא בָאה גנונעפָאה רעקיזָאד רעד בילוצ

 טימ ןעיירפרעד ןענָאק ךייא ךיא לעװ טלָאמעד ; ןכַאז ייווצ יד ןופ ענייא ןנָאה לעוו ךיא

 רעייז זיא טפַאשביל רעזדנוא זַא ,ליואוו סייוו ךיא לייוו ,רימ ןגעוו הרושב רעטוג ַא

 טימ ,דיירפ ןוא דייל סנרעדנַא םעד טימ-טליפ זדנוא ןופ רעדעי ןוא ,יירטעג ןוא קרַאטש

 עזייב עלַא ןייטשסיוא ןָאק סָאװ ןוא זדנוא טטעהַאב סָאװ ,טפַארק-יצ רעכעלריטַאנ רעד

 -ּפָא גנונעפָאה יד רימ טָאה ױזַא .עטנעָאנ יד ןדיישעצ וצ לָאמטּפָא ןזָאלב סָאװ ,ןטניוו

 ,ןעגנונעפָאה עקידרעירפ עלַא יוװ ,ןדנואוושרַאפ זיא יז זיב גָאט-וצ-גָאט גָאט ןופ ןגיוצעג

 תונושמ תותימ טימ ןעגנַאגעגסיױוא ןענייז ןוא טַאהעג טינ ןרָאי עגנַאל ןייק ןבָאה סָאװ

 ,ןרָאװעג ןריובעג ןענייז ייז יוװ ךיילג

 -עּפלַאה השמ םורָאװ .ןבילבעג טינ רענייא ןייק זיא טינינע עטנַאמרעד ייווצ יד ןופ

 יד ןפָארטעג טָאה ,ןרעוװ ןפלָאהעג ךיא לעװ םיא ןוכ זַא ,טניימעג בָאה ךיא סָאװ ,ןעגיר

 -עג טלכירטשעג זיא סע ;טפעשעג טמירַאב ןייז טזָאלרַאפ טָאה רע ןוא טייצ עטכעלש

 :םיוברעדעצ רעדנַאסקעלַא ןוא ! רענעפלָאהעג רעד ןלַאפעגמוא זיא סע ,רעפלעה רעד ןרָאװ

 ןוא ןעגנוגנידַאב עטוג ןייק טינ רעייז טימ טנעה יד ןיא ןעמעגנײרַא טלָאװעג ךימ טָאה

 ךיא בָאה .ןודקומ רעדנַאסקעלַא יו ױזַא ,"רשבמ-לוק/ ןייז ןיא רעשרעהניילַא רעד ןייז

 -עטשרַאפ רעד ףיוא טורַאב ןגיל ךיז רע לָאז זַא ,ןרעדנעס-רעדנַאסקעלַא ןיימ טרעפטנעשג

 ָאד .ןרעקנָא טינ *רשבמ לוקק םעד טימ ךיז ליוו ךיא ןֹוא ,גנוטייצ ןייז ןופ הלבנ רענעק

 ךיא םיווש טציא .טייצ עקיזָאדיד טריסַאּפ רימ טימ טָאה'ס סָאװ ,ןצרוק ןיא ךיא טָאה

 לייורעד עז ךיא ןוא םיוב-לגעז ַא ןָא ןוא רעדור ַא ןָא םי ןקידמערוטש ַא ןיא רעדיוו

 ,ךיז וצ ןעמוק ןענָאק לָאז ךיא ואוו ,טרָא םוש ןייק טינ

 ביוהנָא םענופ סָאװ ,ָאד קסע רעייא וצ טקוקעגוצ גנַאל טינ ָאד ךיז בָאה ךיא ןעוו

 טימ ךיוא רימ טגנַאלרעד טָאה ןוא טייצ רעיא ןוא ךייא ןסערפעג רע טָאה טציא ייב ןָא

 ןסױװ ןיימ ןָא :סיינ ןרָאװעג ריואוועג ךיא ןיב זיא --- ,טסייוו ריא יוװ ,ןייּפ רערעווש

 -טימרַאפ עיינ סעּפע ןשיווצ ןוא ךייא ןשיווצ גירק ַא ןוא ךוסכס ַא ןעגנורפשעגסױרַא זיא

 -רַאפ ןיימ ןרעװנָא לָאז ךיא ,עינַאּפמָאק ןופ ןפרַאװסױרַא ךימ טלָאװעג ןבָאה סָאװ ,רעל

 ןריובעג זיא יז תעב רעפלעה יד ןופ רענייא ןעוועג ןיב ךיא ואוו ,ךַאז רעד ןיא טסניד

 ןטייווצ ריא ןיא רעוטפיוא רעקיצנייא ,רעטשרע רעד ןוא לוגלג ןטשרע ריא ןיא ןרָאװעג

 ,קָאטשניב .ל דליירפ ןרעייט רעזדנוא ןופ ףליה רעד טימ ,לוגלג

 :רךַאפ םינימ ענעי ןגעוו דייר טימ טימעג ןיימ ןוא רעייא ןבירטַאב וצ טינ ידכ ןוא

 -ַאפ ךיז ריא טָאה קיטכיר :גָאז ךיא ןוא ייז ףיוא ןרָאצ ןיימ ןייא ךיא טלַאה ,יועלטימ

 בילוצ וַא ,סָאד ףרַאד ןעמ בוא ןוא ,ןגיוא עניימ רעטניה רימ ןגעוו ןנילקעגרעדנַאנ

 טלַאה ןיא ,רעלטימרַאפ רַאפ ןטלַאה ךיוא ןליוו רעייא זגעק ייז ריא טלָאז קסע רעיא

 סָאד רימ ייב זיא רקיע רעד םורָאװ ,ןופרעד ןדירפוצ ןיב ךיא ןוא ,ריא יו ױזַא ךייא

 טדנעוועג זיא ,ןרעוו טריפעגסיוא לָאװ קסע רעד זַא ,םע'ז ןָא לייוו ,קסע םעד ןופ ליואוו

 רעזדנוא ןוא קסע רעייא ןופ ל"ואוו סָאד .םיא םורַא ןטעברַא סָאװ ,עלַא רַאפ ןצונ א

 "עד .רעוטפיוא-הביס רעד ןוא הביס ַא יװ ױזַא ,ןרעדנַא ןטימ סנייא ןָא ךיז ןרעהעג ןצונ

 טייז ריא .רימ רעביא ךוסכס ןייק ןייז טינ ןָא טציא ןופ לָאז ,רעניימ רערעייט ,רעביר



 ו0ו םירפס רכומ עלעדנעמ ןופ ןץירב

 םעד ןכיירגרעד וצ סנייא ןטלַאה רעסעב ךיז רימָאל .טגָאז ריא יוװ ןייז לָאז ןוא טכערעג

 ,קסע רעייא ןריפוצסיוא ,ליצ ןטשטנואוועג

 בָאה ךיא ןוא ןסירג טזָאלעג ךָאװ ענעי ךייא ךיא בָאה רוש טניירפ רעזדנוא ךרודו

 ךייא לָאז .ןַאמ ןסיורע םעד ,רעדורב רעייא ףיוא רעיורט רעייא ןגעוו טסיירטעג ךייא

 ,טימעג טבירטַאב ַא טָאטשנָא החמש ,רעיורט טָאטשנָא דיירפ ןייז טרעשַאב רעטייוו ףיוא

 ךיז טשטניוו ריא יו ,ןרָאי ערעייא עלַא ןבָאה טינ רעצ ןייק רעמ ןיוש טלָאז ריא ןוא

 ,ךייא טשטניוו סע יוװ ןוא

 .קידנעטש ךייא טכַא ןוא ךייא טצעש סָאװ ,טניירפ רעקיטכירפיוא רעתמא רשייא

 ןופ ןוא "ץיימהג ןופ רעבעגסױרַארָאטקאדער רעה ,(1822:1816) םיוברעדעצ רעדנאטקעלא (

 וייז טכעלטנפעראפ "רשבמ לוק, ןיא טָאה עלעדנעמ .(1862 רעבָאטקָא ןופ) "רשבמ לוק, רעשידיי רעד

 ."פלעשטנטשמ עניילק סָאד, קרעװ שידיי טשרע
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 יורפ רעד וצ
 ,1872 ,ץרעמ 12 ,וועשטידרעב
 ! עיסעּפ ערעייט

 זיב ריד בָאה ךיא סָאװ ,סעכ ןיא יאדווַא טסיב וד ,ןטלַאהרעד ךיא בָאה !ווירב ןייד
 ,ןביירש וצ סָאװ טַאהעג טינ בָאה ךיא זַא ,קידלוש ךיא ןיב סָאװ רָאנ ,ןבירשעג טינ טציא
 -עג בָאה ןוא ,ןכָארבעצ ןוא דימ קרַאטש :ד"בל ןעמוקעג ךיא ןיב קיטסניד ןקירָאפ םעד
 עשידיי רעוועשטידרעב עטכע ןַא .,עטָאלב ןיא ןעקנוזעגנייא וועשטידרעב ץנַאג ןפָארט
 -סיױרַא ןזעוועג ךעלגעממוא טושּפ זיא סע ,ןצכַאקַאמשעג ינימ ןוא תוחיר עלַא טימ עטָאלב
 עניימ ױזַא יוװ ,ןַאלּפ ַא טכַאמעג ךיא בָאה קיטנוז ןקיטנייה טשרע .סָאג רעד ףיוא ןייגוצ
 ןבָאה טינ הטרח ןייק ךיא לעװ ,ןעגנילעג טעװ סע ביוא ,ןרעו טלײטרַאש ןלָאז רעכימ

 ךיז טעוװ סע סָאװ טימ ,טשינרָאג ךיא סייוו לייוורעד רָאנ ,ד"בל ןעמוקעג ןיב ךיא סָאװ
 "ה ןוא םַאדַאמ טניירפ ערעזדנוא ייב טייצ יד וצ טוג רעייז ךיא גנערב ?ע"על .,ןקידנע

 יאדוװַא וטסעוװ ,ךיא ןיימ ,ןכָאװ עכעלטע :.טעוואלאבזאה רעייז ךימ טָאה ןעמ .איירהעש
 :.ענרָאקַאּפ ןכַאמ רעדיוו ךימ טשעוו ויז זיב ןָאט וצ ןבָאה רימ טימ ןפרַאדַאב

 ,ןובשחה יפכ ןענעכערּפָא ךיז םיא טימ וטסלָאז ,ןעמוק טעוו ויעצנירגישט וַא ,שייהעמל

 ןרק םעד ץוח רע ףרַאדַאב ,ינוי ןרָאיַארַאפ ךָאנ טקידנעעג ךיז טָאה לטיווק ןייז : .ה .ד
 ,טייצ רעצנַאג רעד רַאפ ?ציּפ ןלָאצ ךָאנ 0

 טעװ רע ךעלגעמ .וועיק ןיא זיא שריה ,לחר ןוא הנח ןועוועג רימ ייב זיא ןטכענ
 -נוא סירג .ןבעגענּפָא ריא ךיא בָאה הנתמ ןייד .טנוזעג זיא רעטומ יד .ןעמוק טנייה
 ןוא ,רוש טניירפ ןרעייט תמא רעזדנוא ךיוא יוו סיורג זיבו ןיילק ןופ ךעלרעדניק ערעזד
 ,דראבניילק ךיוא

 ריא ךיוא יוװ ,ךעלטניירפ ריד טסירג יז .ןרָאװעג ןדנובטנע טינ ךָאנ זיא עלעדיירפ
 ,אלירהעש 'רה ןַאמ רעטרעוי

 שטיוװַאמַארבא .י ,ש ןייד

 .ועשטידרעב (1
 ,טגעצָארּפ (5 .קיגעטרעטנוא (4 .טעװעלאבעצ (23 .לײװרעד -- התע-תעל (2



 ךוביעלעדנעמ סָאד 02

54 

 ,"םילארשי, גנוטייצ רעד ןֹופ רעבעגסױרַא יד וצ
 1875 ,רעבָאטקָא 28 ,רימָאטישו
 (שיאיירבעה ןופ)

 !קיבייא ףיוא הכרב ןוא טולש

 םוצ טנַאמרעד רימ ןיא ךיז טָאה ריא סָאװ ,רַאפרעד ןעקנַאד ָאד ךייא ליוו ךיא
 ןעגנערבסיױרַא ריא טעװ ,ףָאהרַאט ךיא יװ ,סָאװ ,גנוטייצ רעייא טימ ךימ ןכוזוצפיוא ןטוג
 ךיא קיש קנַאד סלַא .ןדיי רעדירב ערעזדנוא עסַאמ רעד ןופ ןצונ םוצ ךַאז עטכער ַא
 .געט עטצעל יד ןבעגעגסױרַא בָאה ךיא סָאװ ,"לארשי תורימז, ךוב ןיימ הנתמ ַא ךייא
 ןלעוו סָאװ ,ןימ םעד ןופ רעכיב ערעזדנוא טימ ןוא ךוב ןקיזָאדמעד טימ זיא קעווצ ןיימ
 יד ןופ טייקסואימ רעד ןופ תוליפת עשידיי יד ןקינײר וצ ,ןייז טקורדעג טייצ רעד טימ
 םורָאװ .שטייט-ירבע ףיוא טציא זיב טכַאמעג טָאװ ןעמ סָאװ ,ןעגנוצעזרעביא עטיירדעצ
 ןבָאה ,עסַאמסקלָאּפ רעזדנוא ףיוא טקריװעג טכעלש ןבָאה ןעגנוצעזרעביא עקיזָאד יד
 -סױרַא ןוא תופוע יוו ױזַא ןעשטשיּפ וצ ןדיי טנרעלעג  ןבָאה ןוא קַאמשעג ריא ןברָאדרַאפ
 ןטשרע םעלַא םוצ .רעטרעוו עכעלדנעטשרַאפמוא עקידחנושמ ליומ רעייז טימ ןעגנערבוצ
 -סיוא ןזיוועג סָאד בָאה ךיא יװ ױזַא ,קלָאפ ַא ייב קַאמשעג םעד ןרעסעברַאפ ןעמ ףרַאד
 "וצ טשינ ךיז ןָאק ןכַאװ עקילייה ןופ רעצעזרעביא רעד .רעטרע עקינייא ןיא ךעלריפ
 טימ טיהעג ןייז זומ רע --- ,ךָאנ קנַאדעג םעד טיול זיולב ןצעזרעביא טימ ןלעטשנדירפ
 ןוא ןעז רעבירעד טעװ ריא ,ךָאנ שטייט רעייז טיול ייז ןרעלקרעד ,ךיוא רעטרעוו יד
 ,גנוצעזרעביא רעקיזָאדרעד ייב טַאהעג בָאה ךיא סָאװ ,טייקירעווש עסיורג יד ןייטשרַאפ
 ןגעק ,רעטעמ םעד ןגעק ,ריש םעד ןגעק :ןכַאז ךס ַא ןגעק ןייז אצוי טזומעג בָאה ךיא
 ,ןכיילגסאד ןוא גנושטייטרַאפ ןוא גנורעלקרעד רעקיטכיר רעד

 טייטש סָאװ ,סנָאנַא ןיימ לָאמ עכעלטע רעדָא לָאמ ןייא ּפָא טקורד ןוא טוג ױזַא טייז
 ךייא ייב טעב סָאד .ןטנוא ָאד

 ,קילג ךייא שטניוו סָאװ ,רעצעש ןוא רעטכַא רעייא

 שטיווָאמַארבַא .י .ש
 : גנוכַאמטנַאקַאב

 קיטיירפ ףיוא (תורימז עקידתבש) "לארשי תורימז, ךוב ַא סױרַא זיא גנַאל טשינ ָאד
 טימ ,שידיי ףיוא ןורעפ ענעטסָאמעג ,עטמַארגעג ןיא תבש-יאצומ ןוא תבש ףיוא ,טכַאנוצ
 עסיורג ַא לָאמַאטימ ןפיוק סָאװ ,רעלדנעהכוב רַאפ .שדוק ןושל ףיוא ןעגנוקרעמַאב ךסַא
 ,רַאילּפמעזקע ןַא .ּפָאק ףלעווצ זיירּפ רעטצעל רעד זיא ,לָאצ

 ,"ףבטה תודלות, ,*עשטַאילק יד, רעכיב יד ןופ טשער ַא ןפיוקרַאפ וצ ךָאנ בָאה ךיא
 רע טעוװ ,רימ וצ ןדנעוו ךיז לָאז ,ןפיוק ליווס רעלדנעהכוב יד ןופ רעוו .,2 ןוא 2 לייט

 ,טלעג ןכיילג ןיא ןגירק סָאד

 שטיווָאמַארבַא .י .ש

 ּפפ

 גרעטמעל ,יקצעגיל .י .י וצ
 1875 ,רעבמעווָאנ 10 ,רימָאטישז
 (שיאיירבעה ןופ)

 ! טניירפ רעטצעשעג
 רעייז רימ זיא סָאד שטָאכ ,לקיטרַא ןַא ָאד ךייא קיש זוא השקב רעייא בילוצ וט ךיא
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 ןעמונרַאפ ןיב ךיא ןוא ןָאטרַאפ קרַאטש טייצ עקיזָאדיד ןיב ךיא לייוו ,ןעמוקעגנָא רעווש
 טציא קוק ךיא .ןעײרפַאב טשינ ייז ןופ ךיז ןָאק ךיא סָאװ ,ןטעברַא ענעדיישרַאפ טימ
 ריא טעוװ רַארָאנָאה ַא רַאפ סָאװ ןוא לקיטרַא ןקיזָאדמעד רַאפ ןבעג טעװ ריא סָאװ ,סױרַא
 טָאה ריא יװ ,ןייז וצ ףרַאד'ס יו ןלָאצ רימ טעיו ריא ביוא .רעטייוו ףיוא ןעמיטשַאב דימ
 ,גנוטייצ רעיא ייב ןטלַאה ךיז לעוװ ךיא ןוא טייצ ןיימ ןבעגּפָא ךיא לעװ ,ןבירשעג רימ
 ,ךעלרעכעל סיוא רימ טעז'ס זַא ,ןגָאז לעװ ךיא סָאװ ,טשינ לבירַאּפ ןייק רימ ףיֹוא טָאה
 וצ רימ סָאוװ ןסיו ריא טעװ ,לקיטרַא טשרע ןיימ ןעז טעוװ ריא זַא ,טגָאז ריא ןעוו
 טימ ןדיי ייב םוטעמוא ,טָאג ןעקנַאד ,טשינ ךימ ןעד ןעמ ןעק יצ .רעטייוו ףיוא ןלָאצ
 ןייא ןופ ןענָאק ריא טעװ ױזַא יו ,םעד ץוח ןוא ?רעכיב ןיא ןעלקיטרַא ליפ עניימ
 ךיילג עלַא ןייז ןעלקיטרַא עניימ ןלעװ ןעד יצ ? רַארָאנָאה ןיימ ןלעטשוצטסעפ לקיטרַא
 -ירבעה רעד ןופ זיולב ןעוטפיוא עניימ טנעק ריא ביוא ? םרָאפ ןוא עמעט רעד טול
 ןביירש וצ סָאװ ,סייוו ךיא זַא ,ןזָאלרַאפ רימ ףיוא ךיז ריא טנָאק --- ,רוטַארעטיל רעשיא
 ,סױרַא קוק ךיא זַא ,לָאמַאכָאנ ךייא גָאז ךיא .קלָאפ רעזדנוא ךעלצונ זיא סע סָאװ ןוא
 ןיימ ןקישּפָא רימ ,טעב ךיא ןוא ,לקיטרַא ןקיטציא םעד רַאפ ןבעג רימ ריא טעוװ סָאװ
 רימ ייב ןגירק ריא טעוװ ,טרָאװ ןטלַאה טעו ריא ביוא ,ןטסכיג םוצ יוװ רַארָאנָאה
 ,גלָאפרעד ןבָאה טעוװ "קילארשי? ןוא ,ןעלקיטרַא עכעלצונ ,עטוג

 -רַא ןקיטציא ןיימ ןיא עיפַארגָאטרָא יד ןרעדנע טשינ טלָאו ריא ,ךייא גָאזרַאפ ךיא
 ,גנונערָאװ עקיזָאדיד ןגלָאפסױא טשינ טעוו ריא ביוא ,עטסדנימ סָאד טשינ וליפא ,לקיט

 ךיילג דנַאברַאפ רעזדנוא טימ סיוא ןוא ,קידוצ לקיטרַא ןיימ ּפָא רעסעב רימ טקיש זיא
 ,בױהנָא ןיא

 ייס ,לקיטרַא ןקיטציא ןיימ ייב ייס ןבָאה ןעניזניא ריא טלָאז גנונערָאװ עקיזָאד יד
 .ןעלקיטרַא עקידנעמוק יד ייב

 ,רעצעש ןוא טניירפ רעייא

 שטיווָאמַארבַא .י .ש
 -טייל) *איטַאטס ַאיַאויָאדערעּפ, ַא יװ ,?קילארשי;, ןיא ןייז לֵאז לקיטרַא עקיזָאד סָאז

 ,(לקיטרַא

 "ושמ םעה קילארשי ןופ םיבתכ יד ןופ -- רעדניק עשידיי, ןעמָאנ ןטימ לקיטרַא ןַא סעלעדנעמ
 ַא יװ יאס .,1875 ,8 'נ ,"קילארשי, ןיא ןעװעג טקורדעג זיא שיא טפירשרעטנוא רעד טימ ,"םענעג
 .רעטומ ןייז ןוא קילארשי ןשיװצ סעומש א ; "עשטאילק,, רעד ןופ טנעמגַארפ
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 דראנייד םירפא וצ

 ,1877 ,רעבמעטּפעס 1 ,רימָאטישז
 (שיאיירבעה זופ)
 !י*ג דראנייד םירפא ר"רהומ םכח םעד ,רעביירש ןטמירַאב םוצ

 ןרָאװעג קיטרַאפ ןטכענ זיא סָאװ ,דליב ןיימ ,השקב רעייא טיול ,ָאד ךייא קיש ךיא
 טשינ לָאמנייק ךיז ךיא בָאה ןאדראג ל"י 'ר טימ .רימ וצ ךעלנע רעייז זיא סָאװ ןוא

 ןוא ,עטכישעגסנבעל ןיימ ןופ סעּפע טסייוו רע יצ ,קפס ןיא ןיב ךיא ןוא ןבירשעגרעביא
 זיא עטכישעגסנבעל ןיימ לייוו ,ךַאז ערעווש ַא רעייז זיא עיפַארגָאיב ןיימ ןיײלַא ןביירש
 רעבָא ,ןעגנוריסַאּפ טימ לופ ויא ןוא ןכַאז יילרענדיישרַאפ טימ טרעטנָאלּפרַאפ ןוא טיירדרַאפ
 ךייא ייז ןלעוו רשפא ,םיטרּפ עקינייא ןפרַאװנָא ָאד ךיא לעוװ ,ןגָאזצּפָא טשינ ךייא ידכ
 ,ןייז ךעלצונ



 ךוב עלעדנעמ סָאד 14

 טציא רימ זיא ןריובעג ןיימ ןופ גָאט רעד) רָאי קיצרעפ-ןוא-ייווצ טלַא טציא ןיב ךיא

 ,טנגעג רעקסנימ ןיא לטעטש ןיילק ַא ,עילוּפַאק ןיא ןריובעג ןיב ךיא .(טנַאקַאב טשינ

 ןייז ןיא ןעזעגנָא קרַאטש ןוא שטנעמ רעדובכב ַא ןעוועג זיא ,הכרבל ונורכז ,רעטָאפ ןיימ

 ןיא טנווַאהַאב טוג ןעוועג זיא רע .תודימ ערעייט ןוא טפַאשגולק ,חרות ןייז קנַאדַא טייצ

 ןיימ .שיאיירבעה ןייש ןביירש ןענעק ֹוצ טנײשַאב םיא טָאה טָאג ןוא ,ארמג ןוא הנשמ

 רערעל ערעזדנוא טנכײצעגנָא ןבָאה'ס "וו ,םיכרד עטוג יד ןיא ןגיוצרעד ךימ טָאה דעטָאפ

 םוגרת ןטימ ך"נת ןצנַאג םעד טנעקעג טקעפרעּפ ךיא בָאה רָאי ןיינ וצ .תובא יקרּפ ןיא

 -ירַא ךיא ןיב ך"נת ןופ ןוא .ןעוועג ןליוהרַאפ טשינ רימ ןופ זיא ךַאז ןייק ןוא ,סולקנוא

 ןעמואוושעג יירפ ןיב ךיא ןוא טנרעלעג טוג בָאה ךיא ןוא ארמג ןוא הנשמ וצ ךָאנרעד 'ועב

 וצ ,רעטלע ןיימ ןופ םידימלת יד ןופ רעמ לענש) ןוא קנילפ רעייז דומלתה םי םעניא

 ַא ןופ לרוחב גנוי ַא ןעוועג ךָאנ ןיב ךיא ןעוו ןברָאטשעג רעטָאפ ןיימ זיא קיטייוװ ןיימ

 -פיוא ןַא ןופ טלעוו ַא ןיא ןרָאװעג טרעדײלשעגנײרַא ךיא ןיב ןַאד טניז ןוא ,רָאי ןציידיד

 .רעיצרעד ןוא רעריפ ַא ןָא םי ןקידנרָאצ-טזיורבעג

 טייצ עצרוק ַא טכַארברַאפ בָאה ךיא יו םעד ךָאנ ןוא ,טַאהעג הנותח טָאה רעטומ ןיימ

 רעשיטעָאּפ ַא רימ ןיא טקעוורעד ךיז םיצולּפ טָאה לטעטש ןיימ ןופ ףרָאד ןטנעָאנ ַא ןיא

 ,טלעוו רעד ןיא ןרעטַאעט ָאד ןענייז סע זַא ,טסואוועג בָאה ךיא רעדייא ךָאנ ןוא ,טסייג

 רפס סוטאצול םייח השמ 'ר ןופ טסיג םעד ןיא עמַארד ַא טסַאפרַאֿפ ךיא לָאה

 ענליוו ,קצולס ןיא תובישי עסיורג יד ןיא טנועלעג ךָאנרעד בָאה ךיא ,"הליהת םירשיל;

 ןוא ,לכש-לעב ןפרַאש ַא ןופ ןעמָאנ ַא ןעמוקַאב בָאה ךיא ןוא טָאטשמיײה ןיימ ןיא ןוא

 רקבמ ַא ןופ ןכירטש ןזיװַאבסױרַא ןָא טנגוי רעד ןופ ןיוש ךיז ןפָאװ םישעמ עניימ ןיא

 טנרעלעג ןבָאה רעטלע ןיימ ןופ טיילעגנוי יד סָאװ ,טייצ רעד ןיא רעבָא ,(רעקיטירק)

 ןעוועג דימת ךיא ןיב ,ןבעל ןיא קעווצ ןוא ליצ ןענַאו רעייז םעד ןיא ןעזעג ןֹוא דומלת

 ,םעד ןופ רימ טלעפ ליפזליפ זַא ,טליפעג ןצרַאה ןיימ ןיא ףיט כָאה ךיא ןוא טגרָאזַאב

 סָאװ ,סָאד ןכיירגרעד וצ ןליוו ןקרַאטש ןיימ בילוצ ןוא ,ןכיירגרעד רימ ךיז טליוו'ס סָאוי

 ,רעטגרָאזרַאפ ַא ןעגנַאגעגמורַא ךיא ןיב ,ןטייקכעלגעמ ןיא תוחוכ עניימ ןיא טשינ זיא'ס

 ַאּפ ץענעמאק ןייק ןעמוקעג ןיב ךיא זיב טלגָאװעגמורַא ךיא בָאה לַאפוצ ַא טיול

 רָאי 18 וצ .רענעק רעסיורג ַא יו ןרָאװעג טנַאקַאב ךיג ךיא ןיב ןטרָאד ןוא ,קסלאד

 רעקידובכב ַא ןופ דיגנ ַא ןוא רענרעל ַא דיי ַא ןופ רעטכָאט ַא טימ טַאהעג הנותח ךיא נָאה

 ;ןעגנַאגעצ ךיז ןענייז רימ ןוא טבעלעג טשינ יורפ רעד טימ ךיא בָאה גנַאל רעבָא .החּפשמ

 ןסיוו ליפ ןבראוורעד ךיא בָאה ןרָאי יד ןיא ןוא ץענעמאק ןיא טבעלעג ךיא בָאה רָאי ןביז

 ןוא ןכַארּפש עקינייא טנרעלעג ,רוטַארעטיל רעשיאיירבעה רעיינ ןוא רעטלַא רעד ןיא

 ןגעוו רמאמ ַא ןעוועג זיא רעדעפ ןיימ ןופ טכורפ עטשהע יד ןוא רוטַארעטיל טרידוטש

 ,31 .מונ ,גנַאגרָאי רעטשרע ,"דיגמהפ ןיא ןעוועג טקורדעג זיא סָאװ ,(גנואיצרעד) ךוניח

 -רעד .ץענעמאק ןיא עלושי-סגנורינער רעד ןיא רערעל ַא ןעוועג ךיא ןיב רָאי יירד ַא
 ,יורפ רעטצעשעג ןיימ טימ הנותח רעד בילוצ עלעטש ןיימ ןופ טגָאזעגּפָא ךימ ןעמ טָאה ךָאנ

 וועשטידרעב ןופ ,ל"ז ,ןיוועל ןמלז 'ר ןופ רעטכָאט יד ,ןייז םימי ךיראמ ריא לָאז טָצג

 תודלותק רפס ןיימ ןופ לייט ןטשרע םענופ בייהנָא ןיא רעווש ןיימ וצ ווירב ןיימ טעז)

 ("עבטה

 תיבא ַא ןעוועג זיא זיוה ןיימ .ןבעל קיאור ַא טבעלעג ךיא בָאה וועשטידרעב ןיא

 ןעגייז טייל עגנוי ליפ ,םיליכשמ עגנוי ןוא עטנרעלעג רַאפ רעטנעצ ַא ,"םימכח? דעו

 -יישרַאפ ןיא ןרידוטש ןעמונעג ןוא ןרָאװעג טכַאוועגפיוא טפַאשלעזעג ןיימ ןוא רימ קנאדַא

 סָאװ ,רעניצידעמ ,םינבר ,עטנרעלעג עטנַאקַאב טציא ןענייז ייז ןופ לייט ַא ןוא ןלוש ענעד

 ,רימ וצ ןדנובעגוצ ןבעל ןוא בייל טימ ןענייז

 ,"בטיה ודמלש ,"םולש טּפשמ, : םירפס יד טכעלטנפערַאפ יא בָאה וועשטידרעב ןיא
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 ,"טּפשמ ןיע, ,(לגיופ ןוא םייח-ילעב עקידנגיוז יד) "עבטה תודלות, ךוב ןיימ ןופ ןלייט ייווצ
 טָאה גנוריגער עקיטרָא יד .ןדיי ןגעוו הכולמ רעד ןופ וגַארפ עקינייא ףיוא רעפטנע ןַא
 ,"םינבהו תובאה; ,(ךוב םעד וצ המדקה ןיימ עז) םעד ןגעוו רימ וצ טדנעוװעג לעיצעּפס ךיז
 -בעה יד ןיא םירמאמ ליפ ךָאנ ןוא *לרעגניפשטניוו סָאד, ,"עלעשטנעמו עניילק סָאדש

 עלַא יד ןיא טקיטפעשַאב ןעוועג ןיב ךיא סָאװ ,טייצ רעד ןיא ןוא .ןעגנוטייצ עשיאייר
 -טָאטש ןיא ןטייקיטעט ןטימעגסיוא ןוא טרעקעגּפָא טשינ ךיוא ךיא בָאה ,םינינע-הרות
 טייצ ריא ןיא זיא סָאװ ,"לד לא ליכשמק הרבח ַא טרָאד טעדנירגעג בָאה ךיא .םינינע

 רושָארב רעד ןיא ןוא ןעגנוטייצ יד ןיא ןרָאװעג טביולעג זיא ןוא טנַאקַאב טוג ןעוועג
 ,רעדניק עשידיי רַאפ ןָאיסנעּפ םענייש ַא טעדגירגעג ךיוא טרָאד .בָאה ךיא .?ןובשח ואובע

 -רַאפ טשינ ךיוא בָאה ךיא ןוא .ןרָאװעג ןפַאשעג רימ ךרוד ןענייז ןכַאז ענייפ ךָאנ ןוא
 ךיז ןענייז'ס ןעוו ןוא ,רעוט-טָאטש יד ןופ טפַאשרעריפ רעד ןיא ןקילײטַאב ךיז טלעפ
 םינינע עקיטכיוו רעייז ןגעוו ךיז ןטַארַאב וצ טָאטש רעד ןופ רעריפ יד ןעמוקעגפיונוצ
 ...רעציזרָאפ רעד ןעוועג ךיא ןיב ,רעניואוונייא-טָאטש יד תבוטל

 עניימ טימ ןוא יורפ ןיימ טימ ךיא ןיב ,ןברָאטשעג זיא רעווש רעטרעעג ןיימ ןעוו
 ןטירד םעד ןבעגעגסורַא ךיא בָאה ןטרָאד .רימָאטישז ןייק ןרָאפעגרעבירַא רעדניק ערעייט
 ,"רעמורק רעד עקשיפ, ,*עסקַאט יד? ,(עקידנכירק) *עבטה תודלותא רפס ןיימ ןופ לייט

 "ראדנעלַאק רעכעלצונ רעד, ,"לארשז תורימז, ,"הריש קרּפ, ,"לעדוי, ,"עשטאילק יד
 ךָאנ ןוא ח"לרת רָאי ןרַאפ "םירחוסה חול, םעד ןוא ,ח"לרת ןוא זילרת ןרָאי יד רַאּפ

 ןגיל סָאװ ,קרעוו עצנַאג ךָאנ ןוא ,ןעגנוטייצ ןיא טכעלטנפערַאפ ןענייז סָאװ ,םירמאמ

 -ישז רעד ייב ןעמַאזקע ןטלַאהעג בָאה ףיא יו רָאי ףניפ ןיוש .די-בתכ ןיא רימ ייב
 .?רעניבַאר, לטיט ַא טימ טױרַא ןיב'כ ןוא לושי-רעניבַאר רערימָאט

 -רַאפ בָאה ךיא סָאװ ,עטכישעג-סנבעל ןיימ ןגעוו סעיצַאמרָאפניא עקינייוי יד-טָא
 -ָאיב ןיימ ןביירש םייב לַאירעטַאמ סלַא ןעניד ןלעװ ,קילייא רעייז ןוא רוציקכ רָאג טנכייצ
 ןטעבעג ךייא ךיא טלָאװ ללכב ןוא .החריט יד ךיז ףיוא ןעמענ טעװ ריא ביוא ,עיּפַארג
 ביירש ךיא ןעוו גנַאגוצ ןוא גנַאג ןיימ טכַארטַאב ןיא סרעדנוזַאב ןעמשנ ,סע ןביירש םייב
 ביירש ךיא סָאו ,רעכיב יד ןיא ןבערטש ןוא ןליוו ןיימ ןיא זיא סע סָאװ ןוא שיאייובעה
 ,ףָאה ךיא .("תרבודמה תידוהי ןושלב; -- לַאניגירָא ןיא) ךַארּפש רעשידיי רעד ןיא
 ןייטשרַאפ ןוא ןעעז טעוװ טייז ריא יו שטנעמ רעקיטפנונרַאפ ןוא רעקידנעטשרַאפ ַאזַא זַא
 ךיא ביירש ,רימ ףיוא ןגיל סָאװ ,ןכָאי ןוא ןגרָאז ענעדיײשרַאֿפ יד בילוצ ,טעברַא ןיימ

 .ןבעגרַאפ רימ רעכיז טעוװ ריא ןוא ,גנונעדרָא ןַא ןָא ןוא קילייא רעייז
 טייז ,דליב םעד טימ ווירב ןקיזָאד ןיימ ןעמוקַאב טעוו ריא ןעוו עידומ רימ טייז

 ןוא ןרעק ךיז טעוו ריא ואוו ךייא טימ ןייז לָאז טָאג ןוא ךעלקילג טבעל ןוא טנוזעג
 ,ךייא טרערַאפ סָאװ ,טניירפ רעייא ךייא טשטניוו סע יוי ,ןדנעוו

 שטיװָאמַארבַא .י .ש

 טימ ןעלעדנעמ וצ טדנעװעג ךיז טָאה סָאװ ,(1921:1846) דראנייד םירפא וצ ןבירשעג זיא ווירב רעד

 סָאװ ,ןַאקיסקעל-רעביירש םעד בילוצ עטכישעג-סנבעל ןייז ןופ םיטהּפ ןלייטטימ םיא לָאז רע ,השקב א

 ןוא עיפַארגָאיבעלעדנעמ רעד וצ םיטרפ עיינ עקינייא ָאד ןבָאה רימ ,ןבעגוצסורַא טנַאלּפעג טָאה רע

 "רָאפ זיא וירב רעד .ןבעל סעלעדנעמ ןיא ןעגנוריסַאּפ ייר א ןגעװ ןעגנולעטשטסעפ ץיינ עקינייא ךיוא

 ,(1927) ז"ּפרת ,ביבא-לת ,'ה ךרכ ,"תומושר, ןיא לַאניגירָא ןיא טכעלטנפע
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 (ווירב ַא ןופ טגַאהניא) ?הלכשה יציפמ , ןופ טעטימָאק םוצ
 1879 יַאמ ,רימָאטישז
 (שיאיירבעה ןופ)

 הרבח רעד ןיא רַאטערקעס ַא ןופ טמַא םעד ןבעג םיא לָאז'מ טעב שטיוװָאמַארבַא .ה
 ...טייקילעפעג עסיורג ַא ןָאט םיא ןעמ טעװ טימרעד ןוא *ןדיי ייב הלכשזח יציפמ ,

 ,טניירפ ,עטנַאקַאב ענייז ןופ ליפ ןדירפוצ ןייז ךיוא ןלעוװ סע ןוא רַאבקנַאד ןייז טעוו רע ןוא
 ןוא ןטייקיטעט ענייז בילוצ ,טמַא ַאזַא רַאפ טסַאּפעגוצ טוג רעייז זיא רע זַא ,ןטלַאה כָאוו

 ,(תידוהי ןושלב) שידיי ןיא ןוא שיאיירבעה ןיא םירפס ענייז

 ענייז ןצַאש וצ יו סייו רע זַא ,טרעפטנעעג טעטימָאק רעד טָאה השקב רעד ףיֹוא
 לָא'מ טעטימָאק םייב ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא'ס רעבָא :הלכשה רעד תבוטל ןעוטפיוא
 טשינ טעוװס זיב ...רַאטערקעס ַא ןביילקסיוא ןופ גנוטכיר רעד ןיא ךַאז ןייק ןָאט טשיי

 ןליפרעד וצ ןעמונעג ךיז ףיוא טָאה לייוורעד ןוא ,(ןָאדרָאג .ל .י) .ג 'ה טימ ןרעוו רָאלק
 ,(208 ) טלָאצַאבמוא ,יבכרה .א .מ 'ה עיצקנופ יד
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 יי ,קסשזָארמסא ,ןײמשנַארב .מ .מ וצ
 ,1879 ,טסוגיוא 20 ,רימָאטישז

 (שיאיירבעה ןופ)

 !טניירפ רערעייט ןיימ

 ,שדוח ןקיטנייה ןט2 םענופ ווירב ןרעייט רעייא רַאפ ץרַאה ןפיס ןופ ךייא קנַאד ךיא

 ַא יװ טצעזעג ךימ טָאה ריא .ביל קרַאטש ךימ טָאה ריא| זַא ,ןזיוועג טָאה ריא ואוו

 רעזדנוא וצ טנָאמרעד ךימ ןוא םערָא רעייא ףיוא לגיז ַא יװ ױזַא ,ןצרַאה רעייא ףיזא לגיז

 טשינרָאג ךַאז רעד ןיא זיא לייורעד .ןינע ןסיוועג ,םעד ןגעוו קָאטשניב טניירפ ןטוג

 -טנעעג טשינ טציא זיב ךייא ךיא בָאה רעבירעד :קנַארק ןעוועג ןיב ךיא .ןָאטעג טינ

 -רַא עטשרע ןיימ זיא ,טעב ןקנַארק ןופ ּפָארַא ךיא ןיב טנייה ,ווירב רעייא ףיוא טרעפ

 ,ש"היא ,ךיא רָאפ םורַא געט עכעלטע ןיא .רערעייט ןיימ ,ןביירש וצ ךייא ןעוועג טעב

 ךיוא ךיז טביילק קָאטשניב טניירפ רעזדנוא :;טייצ רעסיוועג ַא ףיוא גרוברעטעּפ ןייק

 עטוג ערעזדנוא ןלעוו סָאוו ,ןביירש ךייא ךיא לעוו גרוברעטעּפ ןופ .,ןיהַא ןְרָאפ וצ

 -רַאפ טשינ ךימ טעוװ ריא זַא ,רעכיז ןיב ךיא .ןינע רעקווָאנַארַאב ןגעוו ןסילשַאב טניירפ

 .טייהנגעלרַאפ ןיימ ןופ ךימ ןעמענוצסיױרַא ךעלגעמ טייוו יוי ןעימַאב ךיז טעװ ןוא ןסעג

 רעייא ןעמוקַאב בָאה ךיא רעדייא ךָאנ טקישעג ךייא ךיא בָאה ?"םירחוסה חיל; םעד

 ,טשינ לבירַאפ ןייק רימ ףיוא טָאה .ןגירקעג גנַאל ןיוש םיא ריא טָאז רעכיז ;ווירב

 ךָאנ ןיב ךיא םורָאװ ,קיניױו ןוא טרעטנָאלּפרַאפ ןענייז דייר עניימ ביוא ,רערעייט ןיימ

 .ןביירש וצ רעווש רימ זיא'ס ןוא ןטפערק יד וצ ןעמוקעג טשינ

 ךייא לָאז'ס ןוא ןבעל טלָאז ריא .דניזעגזיוה רעייא ןוא ריא ,טסירגעג רימ טייז

 ךייא טשטניוו סע יו ױזַא ןוא ךיז טשטניוו ריא יוװ ױזַא ןגעוו ערעייא עלַא ףיוא ןייז טוג

 ,ךייא טצַאש ןוא רעייט ךייא טלַאה סָאװ רעד

 שטיווָאמארבא .י .ש

 ,גנוטייצ רעשידיי א ףיױא שינעבױלרעד ַא ןגירק וצ טימַאב ךיז טָאה עלעדנעמ (

 .ןבעגעגסױרַא טָאה עלעדנעמ סָאװ ,חול רעכעלרעי א (2
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 קָאטשניב .7 ֹוצ
 (שיאיירבעה ןופ)

 ,1880 ,רַאונַאי 16 ,גרוברעטעּפ

 ! טניירפ רערעייט ןיימ

 טימ ךיילנוצ טפָארטשעג טָאג ךימ טָאה ,ָאד ךיז ןיפעג ךיא סָאוו ,טייצ עצנַאג יד

 .ןרָאװעג טמוטשהַאפ יװ ןוא טרעדורעצ ןיב ךיא ; ןגָאלּפ עשילַארָאמ ןוא עשיזיפ עברַאה

 סָאװ ,ןעגנולייצרעד-רעדנואוו יד ןיא ןשטנעמ עכעלקילגמוא ענעי ןופ רענייא יו ןיב ךיא

 ףעעז ייד :ןשינעפעשַאב ענדָאמ ןיא ןרָאװעג טלדנַאורַאפ ףושיכ ןזייב ַא ךרוד ןענייז

 טינ ןענעק ייז ,ןדייר וצ טייקיאייפ יד טינ ןגָאמרַאפ ייז רעבָא ,ןרעיורט ,ןליפ ,ןכיירגַאב

 ,רערעייט ןיימ ,ָאי .רעמוק רעייז ןגָאזסױרַא ,טימעג דעייז עטנעָאנ יד רַאפ ןקירדסיוא

 לופ זיא ץרַאה ןיימ ,ךיילג ןשטנעמ וצ טינ ןרָאװעג ןעזסיוא ןיימ זיא ןרָאצ סטָאג ךרוד

 ,רעייפ ַא יו רימ ןיא טרעקַאלפ סע ,ןעמערוטש ןוא ןזיורב סָאװ ,ןליפעג עכעלקערש טימ

 !טרָאװ ןייק טינ טגָאמרַאפ רעבָא גנוצ ןיימ ---

 ריא יו ,טקרעמַאב לָאמ ליפ ךיא בָאה :רעדורב ןביל רעייא וצ ווירב רעייא ןיא

 ןוא לָאמ ןייא טינ .ןביירש וצ ךייא טרעהעגפיוא בָאה ךיא סָאװ ,רימ ףיוא ךיז טגָאלקַאב

 עניימ ןוא ץרַאה ןיימ ךייא רַאפ ןסיגסיוא טסולגעג קרַאטש רימ ךיז טָאה לָאמ ייווצ טינ

 ךיא ,יורפ עביל רעייא ןוא ךייא טלעטשעגרָאפ ןגיוא עניימ רַאפ ךיז ךיא בָאה .ןעקנַאדעג

 ,ערעייט עניימ ,ךייא ןעקנירטנָא ,רעצ ןיימ ןענייווסיוא ךייא וצ ווירב ַא ןיא טלָאװעג בָאה

 געלפ ךיא רָאנ יו רעבָא .ןרעוו רעגנירג לסיבַא רימ טעו רעמָאט ,ןרערט עניימ טימ

 -עג ןעניז טנעה עניימ :טייקרעווש עכעלגעממוא ַארַאס -- ,רעדעפ ןרַאפ ןעמענ ךיז

 רעבָא ,ריּפַאּפ ןפיוא ןסיגסיוא ךיז ןסייר ןליפעג יד .סעטנעּפ עקידפושיכ טימ יו ןדנוב

 !ןביירש טינרָאג ןָאק ךיא ןוא טריזילַארַאּפ יו ןיב ךיא
 ןופ סורג ַא ןגָארקעג רעדיו רעדורב רעזיא וצ ווירב רעייא ןיא ךיא בָאה ןטכענ

 טינ ןיב ךיא סָאװ ,רעיורט ןופ ןעגנַאגעצ ץרַאה סָאד רימ זיא ,סע ןענעייל םייב .ךייא

 רעבָא .טסולגעג ךיז טלָאװ רימ יו ,ךייא ןביײרשנָא ןוא ןליפעג עניימ ןסיגסיוא דנַאטשמוא

 יו טקנוּפ ןבָאה ?טשקאב רָאסעפָארּפ טניירפ ןטצעשעג רעזדנוא ןגעוו רעטרעוו ערעייא

 ךיז בָאה ךיא .סעטנעּפ עקידפושיכ יד טנעה עניימ ןופ ןסירענּפָארַא שינעכערּפשּפָא ןַא

 .ןרעזדנוא טניירפ ןרעייט םעד ןגעוו טָא טציא ךייא ביירש ךיא ןוא רעדעפ ןרַאפ ןעמונעג

 סָאוו ,טוּפסיד םעד ןופ גנַאג רעדו טסואווַאב זיא ךייא זַא ,ךיא עז ווירב רעייא ןוֿפ

 רעד ףיוא *?ווָאנאכראט רָאסעּפָארּפ ןוא טשקאב 'ה טניירפ רעזדנוא ןשיווצ ןעמוקעגרַאפ זיא

 טינ ךס ַא םעד ןגעוו ךיא לעוו רַאפרעד ;ןגָאלָאיזיפ ןוא םיריוטקַאד ןופ גנולמַאזרַאפ

 טקילײטַאב ךיז ןבָאה סָאװ ,עטנרעלעג ףלעווצ זַא ,ןגָאז ץרוק ךייא רָאנ לעוװ ךיא .ןדייר

 -ַאב ןוא "אימערוו עיָאוװָאנ; ןופ רעטרעוו יד טנקײלעגּפָא ןבָאה ,גנולמַאזרַאפ רענעי ןיא

 ,גנוטייצ רעקיבלעזרעד ןיא טקורדעגּפָא ןעוועג זיא רעכלעוו ,ווירב רעייז ןיא טקיטעטש

 ןוא ןעגנוטּפיהַאב עלַא סווָאנאכראט ןפרָאװעגּפָא רָאלק ןוא ךעלטנירג טָאה טשקַאב זַא

 -עג ןעוועג זיא ווָאנאכראט וַא ןוא ,טייקיזָאלטנורג ןוא טייקיטשינ רעייז ןזיװַאב יונעג

 ףיוא ןָא טמענ רע זַא ,ןטשקַאב טרעלקרעד ךעלטנפע טָאה ןוא ןעמיטשוצוצ ןעגנואזווצ

 .ןעוועג ךעלקריוו ךַאז יד עקַאט זיא ױוַא ,ןטכיזנָא ענייז רעטייוו

 -אכראט ןוא ןטשקַאב רַאפ טמיטשַאכ לעיצעּפס טָאה ןעמ סָאוװו ,טוּפטיד ןטצעל םעד ףיוא

 -עמ םוקילבוּפ סיורג ַא ךיוא ,עטנרעלעג רעגרוברעטעּפ עלַא טעמכ ןעמוקעג ןענייז ,ןווָאנ

 סווָאנאכראט ךָאנ .ןעמוקייב טעוװ ןעמעוו רע ,ןעז ןוא ןרעה וצ ידכב ,ןעיורפ ןוא רענ
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 -רעוו עלַא טכַאמעג טשינוצ רָאלק טָאה ןוא טשקַאב ןטָארטעגסױרַא זיא עדער רעגנַאל
 -כָאנ טונימ ףניפ עצנַאג טרידָאלּפַא טָאה םוקילבוּפ עצנַאג סָאד .רענגעק ןייז ןופ רעט
 וצ ןעמיטשוצ ןוא ןבעגוצכָאנ רָאנ יו ,ןבילברַאפ טינ ךַאז ןייק זיא ןווָא:אכראט  .דנַאנַא
 םיא טָאה ןעמ ,םוקילבוּפ םעד ןרָאװעג ןלעפעג זיא גנומיטשוצ ןייז .גנוניימ סטשקאב
 ןעמיטש רעטרעדנוה יװ ,ןרעה וצ רָאלק ןעוועג זיא למוט ןיא ןוא ,טרידָאלּפַא קיכליה
 .ןעמָאנ סטשקַאב ןפורעגסיוא ןבָאה

 ןיא ךיוא ןבָאה עבלעזסָאד ;טדערעג םעד ןגעוו ןעמ טָאה טָאטש רעצנַאג רעד ןיא

 עשקַאפ יד ןגעק ,עטנרעלעג ףלעווצ יד טקיטעטשַאב "אימערוו עיאװָאנ, גנוטייצ רעד

 .רעבעגסױרַא ןשיטימעסיטנַא ריא ןופ ןעגנוטּפױהַאב

 ןופ יוירב ַא ןענישרעד גנוטייצ רעקיבלעזרעד ןיא זיא רעטעּפש :עט עכעלטע טימ
 -עטס רעד ןוא ,ןטשקַאב וצ טמיטשעגוצ טינ רע טָאה ןגַארפ-טנורג יד ןיא זַא ,ןווָאנאכראט
 -אכראט ,ןייז ןקיטעטשַאב טעוװ ,ןײגסױרַא ןכיגניא ףרַאד סָאװ ,טכירַאב רעשיפַארגָאנ

 זיא רעכלעוו ,ווָאבולָאג רָאסעּפָארּפ רעד טָאה טלָאמעד .טייקיטכערעג ,סע טסייה ,סווָאנ
 טָאה רע סָאװ ,ווירב ַא ןיא טרעלקרעד ךעלטנפע ,גנולמַאזרַאפ רעד ןופ רעציזרָאפ ןעוועג
 זיא סָאװ ,ווירב !סוועירישט ןוא סטשקַאב זַא ,"סָאלָאג, גנוטייצ רעד ןיא טקורדעגּפָא
 -יטש עטנרעלעג ףלעווצ יד ןופ ווירב יד ןוא "אימערוו עיָאװַאנ, ןיא ןענישרעד רעירפ

 ,קיטכיר סיואכרוד ןוא םוקלופ ןעמ

 רענגעק ןייז רעביא גיז סטשקַאב זיא רעציזרָאפ םעד ןופ ווירב ןכעלטנפע ַאזַא ךָאנ
 הליחתכל טָאה סָאװ ,טוּפסיד רעד זַא ,ןסיוו טפרַאדַאב ריא .רעקידנעטשלופ ַא ןרָאװעג
 טרעדנעעג ךָאנרעד טָאה ,ןענָאזרעּפ עטַאווירּפ ייווצ ןשיווצ טוּפסיד ַא ןייז וצ טכודענסיוא
 -יישרַאפ ןשיוצ טוּפסיד םענײמעגלַא ןַא ןיא טלדנַאװרַאפ יו ךיז טָאה ןוא ןעזסיוא ןייז
 .רעביולגטימ ענייז ןופ גיז רעד ןגעלעג ,ָאזלַא ,זיא גיז סטשקַאב ןיא ןוא ,סנביולג ענעד
 ןטכעג זיא רעקיטַאנַאפ יד ןופ רענייא ןוא ,אנוש רעזהנוא ןסָארדרַאפ קרַאטש טָאה סָאד
 -רַאֿפ וצ שלַאפ ןוא ערטיכ ידכב "ַאימערוו עיָאװָאנ; ןיא ןטָארטעגכױרַא (רַאונַאי 15)
 ,ןדיי עלַא --- ךיוא ךיילגוצ ןוא ערע סטשקאב ןעּפעשט

 -רַאפ טָאה סַאה רעד יוװ ,ןעז טעװ ריא ןוא ןבירשעגנָא טָאה רע סָאװ ,ךרוד  טנע.יל
 רענייא טינ ןציטש ןסור יד זַא ,רעטיב ךיז טגָאלקַאב רע .רעביירש ןעמינַאנַא םעד טדנעלב
 -נַא םעד רענייא ָאי ןדיי יד ןציטש רעבָא רַאפרעד ,טונימ רערעווש ַא ןיא ןרעדנַא םעד

 טָאה רע ;ןטשקַאב ןוא ןווָאנאכראט ןשיווצ לַאפוצ םעד ףיוא רע טקניװ טימרעד .ןרעד

 -יזרָאפ רעד -- סור רעד רָאנ ,ןדיי יד טינ ןבָאה ןטשקַאב טציטשעג זַא ,ןסעגרַאפ רעבָא

 גרָאז יד ןוא ןרָאצ רעד טָאה ןווָאנאכראט ךיוא .ןסוד רעדילגטימ ףלעווצ יד ןוא דעצ

 ןייז ןופ טרעטייוורעד טָאה רע -- ,געוו ןטכער ןופ טריפענּפָארַא עיצַאטוּפער ןייז ןגעוו

 ןָא טציא ןופ זַא ,ןגָא: וצ טמעשעג טינ ךיז ןוא ,ןדיי --- ןטנעטסיסַא ייווצ עירָאטַארָאבַאל

 דלַאביװ ,סָאװ ףיוא ָאטינ ָאד זיא ךיז ןרעדנואוו וצ .ןדלוד טינ ךיז ייב ןדיי ןייק רע טעוו

 -טרָאװטנַארַאפ ןרעדנַא םעד רַאפ רענייא ןענייז ןדיי עלַא : ןיד רעד טליג זדנוא ןגעוו זַא

 ןיימ ,ריא טעװ זיא ,ןרעדנַא םעד רַאפ רענייא ךעלטרָאװטנַארַאפ ָאי ןיוש ביוא .ךעל

 זיא ןטשקַאב רָאסעּפָארּפ רַאפ טײקכעלטרָאװטנַארַאפ יד זַא ,ןעמיטשוצ סיוועג ,רערעייט

 ,לגד .א ןלעיקלאמ ,ןווָאקאילַאּפ רַאפ רעדייא ,רעמענעגנָא ןוא רעביל לָאמ טנזיוט זדנוא

 ןיא ןפורסורַא ךָאנ טעװ ןווָאנאכראט ןוא ןטשקַאב ןשיווצ לַאפוצ רעד זַא ,ריטש ךיא

 ;ןעגנוקנערק ןדיי ןפַאשרַאפ וצ ןכוז טעװ ןעמ ןוא קימעלָאּפ עקידרעטייוו ַא עסערּפ רעד

 ךיז טכילפ יד טגיל ,טנַאה ןיא רעדעפ ַא טָאה סָאװ ,ןדיי ןכעלטיא ףיוא זַא ,ןכער ךיא

 "ָאװ ןוא ןטנעצָארּפ ןגעוו טינ ךיז טלדנַאה סע ואוו ,קימעלָאּפ ןימ ַאזַא ןיא ןקילײטַאב וצ

 ןענייז ןדיי רעכלעוו ןיא ,דניז רענעי ןגעוו רָאנ ,ןדאירדָאּפ ןוא יירעקנעש ןגעוו טינ ,יירעכ
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 ,ןעגנושרָאפ עכעלטפַאשנסיװ וצ ,ןסיוו וצ יז טיצ סע :קידלוש סרעדנוזַאב
 -כעלקריוו יד ןשלעפ וצ ךיז ןעמ טימַאב ןטרָאד ,עסערּפ רעד ןיא סע זיא ױזַא טָא

 קרַאטש ןעמָאנ סטשקַאב זיא רעבָא טייקכעלקריוו רעד ןיא ; גיז סטשקַאב ןרענימרַאפ ,םייק
 טציא ןפיול עלַא .גרוברעטעּפ ץנַאג ןיא טצעשעג ןוא טסואווַאב זיא ןוא ןסקָאוװעגסוא
 ,טוקילבוּפ ןרַאפ טינ טקעלק ,טנעייל וע ואוו ,עירָאטידיױא יד ןוא ,סעיצקעל ענייז ףיוא
 ךיוא --- רעגנעהנָא ענייז ןרעוו ,ןטשקַאב טציא ןביול עלַא ,ןטרָאד ךיז טלמַאזרַאפ סָאװ
 - ,טנייפ ענייז ןעוועג ביוהנָא ןופ ןענייז סָאװ ,ענעי

 ןטצעשעג רעזדנוא ןגעוו ץלַא סָאװ ךייא ןלייטוצטימ טכער רַאפ ןענופעג בָאה ךיא
 רעזדנוא ךיוא ווירב ןיימ ןזײװַאב וצ ךייא טעב ךיא .ןעיירפ ךיז טלָאז ריא ,טניירפ
 טָאג ןשטנעב ןוא דיירפ טימ טַאז ןרעוו לָאז רע *,םענייז רעטָאפ םעד ,טניירפ ןרעייט
 טימ ,ןוז ןטנכייצעגסיוא ןוא ןטנרעלעג ַאזַא טימ טקילגַאב םיא טָאה רע סָאװ ,רַאפרעד
 ,דנַאלרעטַאפ סָאד ןוא קלָאפ עשידיי סָאד ,עילימַאפ ןייז ןריצלָאטש ןָאק סע ןכלעוו

 יו ךיא ןיב גנילצולּפ רָאנ ,ךיז ןגעוו סָאװטע ךיוא ָאד ןבײרשנָא טלָאװועגו בָאה ךיא
 יד ,שינעפעשַאב רענדָאמו ַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאוורַאפ רעדיוו ףושיכ ןכעלקערש ַא ךרוד
 -נכייט ןרערט רימ ייב ךיז ןסיג סע ,ךעלקערש טּפַאלק ץרַאה סָאד ,רימ ןרעטיצ טנעה
 ...!ןדייר טינ ןָאק ןוא טלמוטעצ ןיב ךיא ,זייוו

 ;ןיז עליואוו ערעייא ןוא ,גנילביל ןיימ ?,עניט רעטכָאט רעייא רימ רַאפ םוױַא טמענ
 ןצנַאג ןופ ץעש ןוא רעטסעווש ַא יו טכַארטַאב ךיא סָאװ ,יורפ רערעייט רעייא טסירג
 ןבירשעג טינ טציא ויב בָאה ךיא סָאװ ,רַאפרעד ןקידלושַאב טינ ךימ יז לָאז ,ןצרַאה
 -עג ךיז ךיא טלָאװ ױזַא ,ןבירשעג ךיא טלָאװ ןוא ,דנַאטשמוא ןעוועג טינ ןיב ךיא ---
 ,סדולנייוו יד ,עטנַאקַאב עביל ערעזדנוא עלַא רימ ןופ טסירג .ןרערט ןכייט ןיא ןעקנורט
 ,ןדנובעגוצ קרַאטש ןיב ךיא עכלעוו וצ ,סליטפעש יד ןוא סנייטשניבחר

 ןוא יורפ עקיזָאלטסיײרט ןיימ ןכַאמ סָאװ ? םייהרעדניא רימ ייב ךיז טרעה סָאװ
 ? רעדניק עטזָאלרַאפ עניימ

 ,ןעז וצ רעכיג סָאװ ךייא טראג סָאװ ,טניירפ רעכעלקילגמוא רעייא

 .א .י .ש
 ווירב ךיא םוקַאב יןוז ןיימ ןופ .ךייא טסירג ןוא טנוזעג זיא ?לעשאר רעטכָאט ןיימ|

 ,ךָאװ עדעי

 -טפַאשלעזעג ןוא טַאקָאװדַא .קָאטשניב ,ל ןופ רעדורב רערעגניי ,(1907:1838) קָאטשניב ּפיסָא (}
 ,גרוברעטעּפ ןיא רעוט רעכעל

 ףיוא ןוא טעטיסרעווינוא רעגרוברעטעּפ ןיא עיגָאלָאיזיפ ןופ טנעצָאד -- (19041842) טשקַאב .נ (2
 ,ןסרוק-ןעיורפ עשיניצידעמ יד

 רעגרוברעטעפ ןיא עיגָאלָאיזיפ ןופ רָאטעּפָארע --- (190871846) ווָאנאכראט -שטײװָאנאמָאר ןאוויא (3
 .ואנעשטעס .מ .יא ןופ רעליש ,עימעדַאקַא רעשיניצידעמ-שירעטילימ

 ,טעטיסרעוװינוא רעװעיק ןופ .פָארּפ 1884 טניז ,גָאלָאיזיפ רעטסואװוַאב ,(1850 .בֹעג) וועירישט .ס 4

 -ַאר רערימָאטישז ןיא רערעל ןוא רעביירש -- (1882 רימָאטישז ןיא ןברָאטשעג) טשקַאב .א י (5
 ,לוש-רשניב

 .םיובניװ .רד ןופ יורפ רעטעּפש ,קָאטשניב .ל ןופ רעטמַָאט ,קָאטשניב עניטסענרע (6

 רעגרוברעטעּפ רעד ןופ ןירעליש ,שטיװַאמארבא .י .ש ןופ רעטכַָאט ,שטיווָאמארבא לעשאר (
 .1882 ןיא ,רָאי 19 וצ ןברָאטשעג ,עימעדַאקַא-טסנוק

 .רעביירש ,רעטכיד ןוא טסירוי ,(ליאכימ) ריאמ ,ןוז רעקיצנייא סעלעהנעמ (8
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 קָאטשניב ,? וצ
 ,1881 ,ץרעמ ןט2

 תוירב ַא ןופ גיצסיוא)

 -רַאפ געלפ ךיא ואוו ,רעדלעוו רערימָאטישז עניימ ןעזרעד רעדיוו לָאמַא ךיא לעוו יצ
 -יירפ רעד ןשיװצ עטנַאקַאב עטוג ליפ ױזַא בָאה ךיא ואוו ןוא געט-רעמוז יד ןעגנערב
 דניק ַארַאס -- ךיז ייב קידנטכַארט ,טלכיימש ריא !ךעלעגיופ הרבח רעקיכליה רעכעל
 ,סרעקיטכיוו ןוא שרעדנַא סָאװ ןגעוו ןדער וצ ָאד זיא סע ןעוו ,טציא סָאװ ,ןיב ךיא
 רָאנ ,ערעדנַא יו טשינ סזיוװכ ,טניירפ ןיימ ,ןיינ .ךעלעגיופ ,רעדלעוו חוכמ ךיא סעומש

 רימ ייב ןפור ךעלעדיי ערעזדנוא ןופ עגַאל עקירשיורט יד ןוא ןשינעעשעג עקיטציא יד
 ךיז ןעניפעג סָאװ ,תויח יד ןגעוו ןוא רעדלעוו ןגעוו קנַאדעג םעד עקַאט דָאדג סיזרַא
 קינײא םאקלופ טציא ןיב ךיא .רעקיאור ןוא רעסעב ךיז טבעל ,ךיז טכַאד ,ןטרָאד ,ןטרָאד

 עשירַאנ רעייז לווייט םוצ ןפרַאװאוצקעװַא ןשטנעמ יד ןפורעג טָאה סָאװ ,אססור טימ
 | ,רעדלעוו יד ןיא ךיז ןרעקמוא קירוצ ןוא עיצַאזיליוויצ
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 סקָאטשניב יד וצ
 ,1881 ,רעבמעצעד 22 ,סעדָא

 !קָאטשניב רעה ןוא םַאדַאמ ,טניירפ ענעקַאבעגנייא ץרַאה ןיא רימ ,ערעייט עניימ

 ,ןושל םעד ןיא ,שידיי טסָארּפ ןיא טנייה ךייא ןביירש וצ טעּפע דימ ךיז טסולג סע
 -עג ערעזדנוא ןסָאגעגסיױא ןרעדנַא םעד דענייא ןוא טדערעג ךעלנייוועג ןנָאה רימ סָאװ
 ןבָאה רימ סָאװ ,ןרָאי עטוג ענעי ןופ טייצ רעצנאג רער ןיא ןעקנַאדעג ערעזחנוא ,ןליפ

 טשינ יז ליוו ןוא טשינ ךיא ןָאק טייצ ענעי .םענייאניא טבשלעג ךעלרעדירב ,ךעלטניירפ

 ליפ רעייז טָאה יז ,ןבעל ןיימ ןופ רעמוז רעד ,יַאמ רעד רימ זיא יז ,קיבײא ןסעגרַאפ
 .ןעמולב ענייש-רעדנואוו ךָאד רעבָא ,רענרעד עפרַאש ,עקידכעציּפש טימ שטָאכ - ,ןעמולב
 דָאֹּפ טימ לופ ,טײקמערַאװ ,טייקיטכיל טימ לופ זיא יז .שפניהיחמ ,עקידנעקעמש .עסיז

 טכַאמ ןוא ץרַאה סָאד טקיװק סָאװ ,ןליפעג עמערַאװ ,עקידעבעל ,עשירפ טימ ,עיזע

 טציא רימ טבעווש טייצ עקיזָאד יד .ץריוועג עטסרעייט סָאד יי ,ןבעל סָאד טמעטַאכ

 ,רעטכעלש רעד ןיא טציא ייטש ךיא .ןגיוא עניימ רַאפ ןרעטש רעקידנעשטשילב ַא יװ

 -כַאמש קוק ןוא ןרָאי עניימ ןופ ןעיסָא ןקיצומש ,ןקיטניוװ .ןטלַאק םעד ןיא ,טייצ רערעטיב

 ,סנטייוורעדנופ ריא ףיוא קוק ןוא ייטש ךיא ,טייצ רענעזעוועג רעטוג רענעי ףיוא קידנעט

 "עג ןבירטעגסױרַא טרָאד ןופ זיא רע זַא ,םעדכָאנ ןדע-ןג םעד ףיוא ןושארה םדא יו ױזַא

 יירש ,טנעה יד סיוא קערטש ךיא .ןרערט טימ ךימ שַאװַאב ןוא קוק ןוא ייטש ךיא ,ןרָאװ

 ליוו ךיא ,ץרַאה ןיימ ןענייווסיוא ךייא (רַאפ) ליוו ךיא ,טניירפ ערעייט עניימ ,ךייא וצ ףֹור ןוא

 יי"ו עכעלקערש עניימ ןגָאזסױרַא ךייא ןוא טימעג רעטיב רעווש ןיימ ןסיגסיוא דייא ;רַאפו

 ריא ,ןעמוקַאב גנַאל טשינ טשרע בָאה ךיא סָאװ ,ןדנואוו עקיטולב עניימ ןזײװסיזוַא ,ןקָאט
 םענופ ףיט ערעייא טימ ןכערּפשּפָא יז ,ןרערט עמערַאװ ערעייא טימ ןצענּפָא רימ ייז טלָאו

 ,טסיומוא רעבָא -- תורצ ענייא ןיא ףור ןוא יירש ךיא .רעטרעוו עקידנעײגסױרַא ץרַאה

 !טדיײשעצ ןענייז רימ ,טייוו ,טייוו ןענייז רימ
 ךימ ףיטרַאפ ךיא ,ייז שוק ןוא ייז ךיא ןעייל ךס  ַא ,ווירב ערעייא ןגיל רימ רַאפ

 -נוא ןוא רימ ןגעקטנַא טייטש ריא יו ,ךייא ןלעטשרָאפ רימ ליוו ןוא ןעקנַאדעג יד ןיא



 || םירפס רכומ עלעדנעמ ןופ ןירב

 יז ,גנַאל טשינ טרעיוד גנולעטשרָאפ יד רעבָא ,ךערּפשעג רעייא טימ ךימ טלַאהרעט

 ךוז ךיא ,ןיילַא ,טנלע רעדיוו ךימ ןיפעג ךיא ,עבלובנפייז ַא יװ ןענורעצ דלַאב טרעוי

 רַאפ ןגיל ךייא טָאטשנָא ןוא ,טייוי טייז ריא ,ָאטינ טייז ריא ,עז ןוא ןגיוא יד טימ ךייא
 ןבעל קידניז רעזדנוא סָאװ טָא ,תויתוא עטיוט טימ ריּפַאּפ ךעלקיטש -- ,ךעלווירב רימ
 סייווש רעזדנוא ,ימ רעזדנוא סיוא ןטייב ןוא ןטעברַא ,ןעווערָאה רימ !טלעװ רעד ףיוא זיא
 .ךעלריּפַאּפ ףיוא

 ייז ןטייב רימ ןוא ,ןבעל רעזדנוא טגנעה ייז ןיא סָאװ ,טניירפ ,רעדניק ןבָאה רימ
 -נָא ןוא טײרּפשעצ ,טייזעצ ,טרעטייוורעד ןרעוו ןיילַא ייז ,ךעלריּפַאּפ ןיא סיוא ךיוא ףוסל
 -גיז ,שטנעמ רעשירַאנ .ךעלווירב עמוטש -- ךעלריּפַאּפ ערעייז רימ ןבָאה ,ייז טָאטש

 ןיא גונעת ןייד ,דיירפ ןייד ,טעברַא עצנַאג ןייד ,ימ ןייד ,ןבעל ןייד !שטנעמ רעקיד
 עליופ ןוא סעבלובנפייז ,תומולח עטסוּפ ,טשינרָאג זיא גנידצלַא -- טניירפ ןיא ,רעדניק
 ןענייז טניירפ עטסעב עניימ ,רעדניק עניימ סָאװ ,טייצ ַא דניצַא זיא רימ ייב .ךעלריּפַאּפ

 רעטיול רָאנ ,טשינרָאג ךיא בָאה םינמוזמב .ןריּפַאּֿפ ןוא םינמוזמ ןופ טלסקעוװעגסיוא
 ! םירוסי ןוא תוכמ טימ לופ ץרַאה ַא ,תורצ

 .וירב ערעייא רַאפ ,טניירפ עטסעב ,עקיצנייא עניימ ,לָאמ טנזיוט ךייא קנַאד ךיא
 רָאנ יו סרעפטנע רימ טביירש ,רעטייוו ףיוא ,ךייא טעב ךיא ,טשינ רָאנ ךימ טסעגרַאפ
 ,ךיז טכַאד ! רימ טייז ריא ביל ןוא רעייט יװ ,ןגָאז ןעד ךייא ךיא ףרַאדַאב .ךעלגעמ

 ןוא ןבָאה תונמחר ןלעװ רָאנ לָאז טָאג .טוג רעייז ןילַא טע טליפ ןוא סע טסייו ריא

 ,ןבעל'כ ,ךיא טלָאװ ,לבור טנזיוט טרעדנוה רָאּפ ַא ןופ לסניוועג ןיילק ַא ןרעשַאב רימ
 -עג טשינ ןטלָאװ רימ --- ןכיילג סָאד ריא ןוא ווירב ןביירש וצ ךייא טרָאּפשרַאפ ןיוש
 ,טדיישעצ ןעוו

 -סיוא רימ ףיוא טָאה ןעמ .םלוע םעד טוג רעייז טלעפעג :ןענרעל ןיא עדָאטעמ ןיימ
 ןייק ןָאק ןעמ ,ױזַא ןייז לָאז ,אלימ .גָאגַאדעּפ רעטוג ַא רעייז ןיב ךיא זַא ,טכַארטעג
 הרוחס-רעגעל ַאזַא ֹוַא ,רימ ייב לָאמַא ךַאל ךיא ,ןּפָאטשרַאפ טשינ רעליימ עכעלשטנעמ

 ןטליג וצ ןביוהעגנָא רעטלע רעד ףיוא גנילצולּפ בָאה ,ןעועג טציא זיב ןיב ךיא יו
 -עּפאק ערעייא ,ןבָארעדראג עקידנעדליגפניפ ערעייא ,סעטַאמש ערעייא ,ש"העמל ,טלַאהַאב

 ןוא עדָאמ רעד ןיא ןײרַא ךָאנ לָאמַא רשפא ןענָאק ייז ,סראטאליטנעוו יד טימ ךעלשיל
 טגָאז ,ליואזו זַא ...ןיירַא גָאט ןיא ייז רַאפ ןלָאצ ,קיטנַא ןַא יװ ןּפַאכסיױא ייז לָאז ןעמ

 .רעטלע רעד ףיוא טקילגַאב סָאװ ,ךלמ םעד ,ןעמ

 ,דלעה ַא יװ קרַאטש ךיז יז טלַאה ,םינּפל ,טבירטָאב קרַאטש זיא ,ךעבענ ,ביױו ןיימ
 רעייז ןדייר ,ךיז ןשיווצ ,רימ .םירוסי טימ םי ַא ,דנואוו ַא יז טגָארט ץיוַאה ןיא רָאנ
 ןרעדנַא םעד רענייא ארומ ןבָאה רימ ,ןפָארטעג זדנוא טָאה סָאװ ,קַאלש םעד רעביא קיניװ
 ךיא .ןרעדנַא םעד רענייא ןרַאנ ןוא ץרַאה טשרמולכ ךיז ןכַאמ רימ .ןייז וצ רעצמ טשינ
 ,ןלייהרַאפ טשינ ךיז קיביײא טעװ סע סָאװ ,סיר ַא ץרַאה ןיא רימ ייב ליפ

 ,ביל קרַאטש ,קרַאטש ךייא בָאה ךיא .טניירפ עקיצרַאה-ביל ,ערעייט ,טנוזעג רימ טייז
 ,רערעייא ךיא ןוא ,עניימ קיביײא ףיוא ,עניימ ,עניימ טייז ריא ,ווירב ערעייא ךָאנ ץכעל ךיא

 שטיווָאמַארבַא .י .ש

 ןיא הרות:דומלת רעד ןיא טעברַא רעשינָאגַאדעּפ ןייז ןגעװ ָאד טדער שטיװָאמַארבַא י .ש (
 ,רעטלַאװרַאפ רעד טרָאד ןרָאװעג ןוא ןרָאפעגרעבירַא גנַאל טשינ זיא רע ןיהואוו ,סעדָא



 ךוב"עלעדנעמ סָאד ||12
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 קָאטשניב .ל וצ
 (ווירב ַא ןופ גוצסיוא)
 (1881 םורָא)

 ןטצעל רעייא ןיא ןבירשַאב טָאה ריא סָאװ ,עגַאל רעייא ןָא ךיז ןָאמרעד ךיא ...

 סָאװ ,קירעיורט ןוא רעטיב רימ זיא סע ,טולב טימ ךיז טסיגַאב ץדַאה ןיימ ןוא ,ווירב

 רעוװש ךיא .טייצ רערעווש ַא ןיא טניירפ םעד ןפלעהסיורַא דנַאטשמוא טשינ ןיב ךיא

 ןֶא רימ טביירש .טקנערקעג ןיב ךיא טייוו יוװ ,ךייא ןגָאז וצ ארומ בָאה'כ ,טָאג ייב

 "רעדניק ערעייא ןעגנערברַאפ יוװ ,םייה רעד ןיא ךייא ייב ךיז טרעה סָאוװ ,רעניימ טניירפ

 ךיא ,תונמאנב .ןייוו ךיא ןוא ,ןרערט ןָאטעג זָאל ַא ךיז ןבָאה טָא . ..סעיצַאקַאװ יד ךעל

 -- ץרַאה סָאד ,ךייא טעב ךיא ,סױרַא רימ טמענ .,ךיז טוט רימ טימ סָאװ טשינ סייוו

 !עפ .קילגמוא ןיימ זיא' ס

 ןופ ןגוצסיוא עקידרעטײװ וצ ןוא קָאטשניב .ל וצ וירב סעלעדנעמ ןופ גוצסיוא רעקיזָאד רעד

 ,"װירב ץנייז ןוא םירפס רכומ עלעדנעמ; לקיטרַא סגרוביניג לואש ןופ רימ ןעמענ ווירב-עלעדנעמ יד

 "עקעדנעמ רעד, ךֹוב ןיא טקורדעגרעביא ,1923 ,קרָאײװינ ,"טפנוקוצ  ןיא ןעװעג טקורדעג זיא סָאװ

 .22 רנַאב ,עשרַאװ ."עלעדנעמ, גַאלרַאפ ,(ליזימ ןמחנ ךרוד ןבילקעגפיוא) י"םערוט
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 קָאטשניב ,ל וצ
 1882 ,ץרעמ ןט2
 (ווירב ַא ןופ גוצסיוא)

 ךיא ,רימָאטישז וצ ןדנובעגוצ ןיב ךיא קרַאטש יװ ,טשינ ףירגַאב ןייק טָאה ריא. ..

 ךיא סָאװ ,החּפשמ רעייא ןשיווצ ןבעל ןיימ ןופ ןרָאי עטסעב יד טכַארברַאפ ןטרָאד בָאה

 ןָאק טלעוו רעד ןיא ךַאז ןייק ןוא רענייק סָאװ ןוא ,ןצרַאה ןצנַאג ןופ ןעמוקַאב ביל בָאה

 רימ ןעו ןעוועג ךיא טלָאװ ךעלקילג יװ ,םלוע לש ונובר ,ןטייברַאפ טשינ סע רימ

 "רַאפ רעטספיט ןיימ זיא סָאד ,רימ ביולג ! טָאטש ןייא ןיא ןבעל טנָאקעג דעדיוו ןטלָאװ

 עניימ ןעקנַאדעג יד ןיא ,ןעמיורט וצ םעד ןגעוו סיז רימ זיא'ס ,ןצרַאה ןצנַאג ןופ גנַאל

 "ניק עקירעביא יד ןוא אניט טימ ,יורפ רעייא טימ סעומש ךיא .ךייא ןשיווצ ךיא ןיב

 אקטוינַא עקישטניילק יד ןוא אשימ .,אידָאלָאװ יו ,ןגינעגרַאפ ןופ ייגעצ ךיא .ךעלרעד

 ךיא .ײרעלּפַאלּפ רעייז טימ ןרעיוא יד רימ ןכליהרַאפ ןוא ךימ ןּפוצ ,םורַא ךימ ןטערט

 ,ךעלרעדניק עביל ...ןגילפ יד יװ ךימ ןרעגַאלַאב ייז רָאנ ,ןכַאמוצסױרַא ךימ וואורּפ

 ! ךעלרעדניק ערצייט
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 קָאטשניב ,ל וצ

 1882 ,לױּפַא 1

 (ווירב ַא ןופ גוצסיוא)

 סע זַא ,רָאפ טציא טמוק'ס סָאװ ,םעד םעלַא וצ ןרָאװעג טניואוועג ױזַא ןיב ךיא

 סָאװ ,סָאװטע ןענייז "ןעגנונעדרָאמוא, עלַא יד זַא ןוא ,ןייז ױזַא ףרַאד'ס זַא ,ךיז טכַאד

 ;עגַאל ןייז וצ טניואוועג ךיג טרעוװ ,ללכב ,דיי רעד .גנונעדרָא רעד וצ ןָא ךיז רעהעג

 .ןשינעפעשַאב עקיסיפייווצ עלַא ןופ רעגנירג םוטעמוא ךיז רע טריזיטַאמילקָא רַאפרעד



 |13 םירפס רכומ עלעדנעמ ןופ ןירב

 "עג ןָא קידנעטש ןופ זיא דיי רעד .היח-זיוה ַא רַאפ ןרעו טנכערעג טכער טימ ןָאק רע
 ַא טושּפ רעדָא הק עקידנקלעמ עליטשו ַא ןייז טעװ רע !ייוו -- ןוא --- זיא רע ,ןעוו
 ,עניטסעלַאּפ ןייק יצ ,עקירעמַא ןייק קעװַא טעוו רע יצ .אשמ ןּפעלש וצ .ףיוא *עשטַאילקע
 ...ןביילב טרָאפ רע טעוו *עשטַאילקא ַא רעבָא
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 קָאטשניב .ל וצ
 1882 ,יַאמ 6
 (ווירב ַא ןופ גוצסיוא)

 םעניא לקיטרַא ןשירַאנ סילעומאס ףיוא סַאזקרעמפיוא ךייא ןכַאמ רימ ביולרעד ךיא
 -רעמנָא ערעשירַאנ לָאמ ןעצ ךָאנ רעד ףיֹוא ןוא רַאירבעפ-רַאונַאי רַאפ *דָאכסָאװ; לַאנרושז
 -מוא עקידנעטשלופ סרעסַאפרַאפ םעד טזייוװַאב לקיטיױַא רעד ביוא .עיצקַאדער רעד ןופ גנוק
 סעיצקַאדער רעד ןופ זיײװַאב ַא גנוקרעמנָא יד זיא ,רוטַארעטיל רעד טימ טפַאשטנַאקַאב
 ,ייז ןענייז רעוװ : .  .ןענירָאװאוס ןופ דעגייטש ןטכע ןפיוא ,טייקשלַאפ ןוא טייקכעלרעמוא
 -רַאפ ךיז ייז ןבָאה ןגַארפ ערעסָאװ טימ ? ערעזדנוא ןטסירטעלעב יד-טָא ,ךייא ךיא גערפ
 עניימ טימ ענערַא רעשירַארעטיל רעד ףיוא ןטָארטעגסױרַא ןיב ךיא ןעוו ,טלָאמעד ןעמונ
 -מוא ַארַאס ,ךא ?קלָאפ ןשידיי םענופ ןסערעטניא-סנבעל יד ןרירַאב סָאװ ,ןעגנולייצרעד
 ..!ָאװטסװַאדישז עטכע ןַא ! טײקיזָאלגסיוװעג ַארַאס ,טײקױַאבקנַאד

 גנוטייצ רעשיסור רערענַאיצקאער רעד ןופ רעבעגסי ורַא רָאטקאדשו -- (1912:1824) ןיוָאװאוס .ס .א
 ,"ַאימערװ טזָאװַאנ גרובועטעפ ןיא
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 קָאטשניב .ל וצ
 1882 ,יַאמ ןט16 םעד
 (ווירב ַא ןופ גוצסיוא)

 ןוא קיטכיר רעייז זיא עיצַארגימע רעשידיי רעד ןגעװ עגַארפ רעד ףיוא קוק רעייא
 עניימ ןופ לייט ַא רָאנ ןדליב עכלעוו ,ןטנעמוגרַא ערעייא טימ םיכסמ  םָאקלופ ןיב ךיא
 ןיא טייהרעדנימ עניילק ַא רימ ןענייז ,רעבָא רעדייל .ןינע םעד חוכמ ןעקנַאדעג-טנורג
 זיא ייז טימ ןטיירטש .גנוניימ רערעדנַא רעד ייב ךיז ןטלַאה סָאװ ,ענעי טימ ךיילגרַאפ

 ןוא תונעט ךיז ןגעק ןפורסױרַא זיולב טימרעד ןָאק ןעמ ןוא ,ךַאז עטסיזמוא ןַא רָאג
 ךיא סָאװרַאפ ,ןכַאזרוא-טּפיוה יד ןופ ענייא זיא סָאד ןוא .טייקנדירפוצמוא ענײמעגלַא
 ,סָאד טשינ ןדעד .טשינ רָאג טציא ביירש ןוא רעדעפ ןיימ טייז ַא ןָא טגיילעגקעװַא בָאה
 טעװ ,רעּבָא ,תמא ןצנַאג םעד ןגָאזסױרַא ;טשינ ךיא ןָאק ,קיטכיר רַאפ טלַאה ךיא סָאװ
 -ַאב וצ טיירג ןענייז סָאװ ,רעביירש הרבח עדליוו עצנַאג יד ךיז ןגעק ןביוהפיוא -- ןעניימ
 ,דגוב ַא רַאפ ןלעטשסױרַא ךייא ןלעװ ייז ,ןעגנוקידלושַאב ײלרעלַא טימ ךייא ןפרַאוװ
 טנָאנ סע ,ןייּפ רימ טסָאק ןעעױושליטש סָאד טָא רעבָא .וו .זַא .א לארשי אנוש ַא רַאפ
 טקריװ ןייּפ עשמוניהיג יד-טָא .םערָאװ ַא יװ טקנוּפ ,ץדַאה טקיטייוװעגסיוא ןיימ טסע ןוא
 עטצעל יד ןיב ךיא .םזינַאגרָא ןצנַאג ןיימ ףיוא ןוא ןעזסיוא ןיימ ףיוא קידנרעטשעצ
 ,טנעקרעד טשינ ךימ טלָאװ ריא ,ןרָאװעג טלַא ןוא רעגָאמ ךעלקערש טייצ
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 סד

 קָאמשניב .ל וצ
 (ווירב ַא ןופ גוצסיוא) 1882 ,טסוגױא 0

 טעװ טָאג זַא .גרוברעטעּפ ןיא ןעז ןכיגניא ךיז ןלָאז רימ זַא ,ךעלגעמ רעייז זיא'ס
 רעדיוו ךיז ןוא ןבעלפיוא ךיא לעװ ,ןכעלקריוורַאפ ךיז טעװ ןַאלּפ רעזדנוא ןוא ,ןבעג

 שינעביולרע ןַא ןעמוקַאב וצ ןעראטס סיואכרוד ךיז ףרַאד ןעמ ...רעדעפ רעד וצ ןעמענ
 טשינ לַאפ ןייק ןיא שירַארעטיל ךיא ןָאק סעדָא ןיא ָאד .גנוטייצ יד ןבעגסױרַא ףיוא

 ,ןטעברַא
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 קָאטשניב הקבר וצ
 1882 ,רעבָאטקָא ןט21 םעד ,סעדָא
 (שיטור ןופ ;

 ! קָאטשניב םַאדַאמ טניירפ רעטסרעייט
 ךייא ףרַאד ךיא .טיירפרעד יװ ,ןלייצרעדוצסיוא טינ זיא סע ,ךימ טָאה ווירב רעייא

 ןעד זיאס .טפַארק-רעביוצ ערעדנוזַאב ַא רימ רַאפ טָאה ללכב טרָאװ רעייא זַא ,ןגָאז
 ,טפַאשלעזעג רעייא ןיא טכַארברַאפ ךיא בָאה ןבעל ןיימ ןופ ןרָאי עטסעב יד ?לכעליּפש ַא
 ןעקנַאדעג עטסנגרָאברַאפ יד ןוא םינינע עניימ עלַא טיורטרַאפ קידנעטש ךייא בָאה ךיא
 רעקיטכירפיוא ןַא טימ ןוא ליפענטימ טימ ןגױצַאב קידנעטש ךיז טָאה ריא עכלעוו וצ
 לייוו ,רַאפרעד זיולב ןבירשעג טינ טייצ עשּפיה ַא ךייא בָאה ךיא .טייקטריסערעטניארַאֿפ
 רעסיוא ,עלעטש ןיימ ןופ םינינע יד טימ ןעמונרַאפ ךעלקערש ךיא ןיב טייצ רעד-טָא ןיא
 ךיא דיימ ןלַאפ עכלעזַא ןיא ןוא ,הרוחש-הרמ ַא ןופ טשרעהַאב ןעוועג ץלַא ךיא ןיב םעד
 .ייז טימ רירַאב ןיא טשינ םוק ךיא ןיא ןשטנעמ סיוא

 עקיגָאװ רעייז רעביא טכַארטעג טינ וליפא טציא זיב ךיא בָאה רוטַארעטיל ןגעוו
 טעװ .ךוב ןצנַאג ַא ןביירשנָא טפרַאדַאב ךיא טלָאװ ןרעלקרעד וצ ייז ףיוא סָאװ ,תוביס
 ןוא ,רָאלקמוא ןרָאװעג רימ רַאפ טייצ עטצעל יד זיא עגַארפ-ןדיי יד זַא ,ןביולג רימ ריא
 -ןכלעוו ַא ןגעוו רעדיוו ןביירש :טרעדנעעג ןדײשטנַא ךיז טָאה ןכַאז ליפ ףיוא קוק ןיימ
 ןיימ ןיא טרָאלקעגסױא ןצנַאגניא טשינ זיא רע זיב ,טשינ ךיא ןָאק ,דנַאטשנגעג זיא-טינ
 ,ןדיי רַאפ תורצ ןופ טייצ יד-טָא .ןצרַאה ןצנַאג ןיימ ןופ טליפעגכרודַא ןוא ןייזטסואווַאב
 טַאהעג טָאה ךעלטָאירטַאּפ ןוא ךעלרעביירש ליפ ױזַא זדנוא ייב ןפורעגסױרַא טָאה סָאװ
 לּפמעטש םעד ןצפעל עניימ ףיוא טגײלעגקעװַא ןוא ,גנוקריוו עטרעקרַאפ ַא רימ ףיוא
 -ַאב םוצ ,רעבָא ,רעטרעוו עניימ ןעזסיוא טינ ךייא ןלָאז סע ךעלקערש יװ ,ןגייווש ןופ
 ,סע זיא ױזַא ,ןרעיוד

 סָאװ ,טייל ַא זיא רע .וליפא טרָאװ םוש ןייק ןעמוקַאב טינ ךיא בָאה ןַאמ רעיא ןֹופ

 .ןגעווטעניימ רַאפ ,ךייא טעב ךיא ,סיוא םיא טלדיז ,ןדייר וצ ָאד זיא
 :סעניט .סורג ןקיצרַאה ַא ךייא ןקיש ןוא טנוזעג ןענייז רעדניק עניימ ןוא בייוו ןיימ

 רוגיפ רעקנַאלש ריא טימ טשַאררעביא יז ,קורדנייא ןקידרעכױצַאב ַא טכַאמ עיפַארגָאטָאפ
 טייחדניק ריא ןיא ךָאנ בָאה ךיא ,טעז ריא .םינּפ ריא ןופ קורדסיוא ןעמענעגנייא ןטימ ןוא
 טינ לָאז עניט ַאזַא זַא ,ןייז טינ ןָאק'ס .טייהנייש עקיטפנוקוצ ַא ריא ןיא טנעקרעד
 .ךעלקילג ןייז

 ןסעגרַאפ טינ ןצרַאה ןצנַאג םענופ ךייא טעב ךיא !רערעיײט טניירפ ,טנוזעג טייז
 ,טניירפ ןקיטכירפיוא רעייא

 שטמיוװַאמַארבַא .י .ש .סקַאטשניב יד ןופ רעטכַאט יד ,עניטסעגרע -- עניט (



 ןופ םירפט רכומ עלעדנעמ ןופ חירב
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 קָאטשניב .ל וצ

 1882 ,רעבמעצעד 2

 (ווירב ַא ןופ גוצסיוא)

 ארוב םעד ןופ רעדָא -- ,תועט רענדָאמ ַא רָאלק סױרַא ךיז טלעטש תוהמ ןיימ ןיא
 רעמונ ַאזַא ןוא ַאזַא טימ לטסעק םענופ קידנעמשנסױרַא :ךאלמ ןייז ןופ רעדָא ,ןיילַא
 עטקיטכערַאבלופ ,עטריגעליװירּפ רַאט טמיטשַאב ןענייז סָאװ ,תומשנ ענעי ןופ ענייא
 ןיא ,ץעגרע ןגָארטרַאפ תועט-יּפ-לע סעּפע יז רע טָאה ,רוטַאנ רעטיירב ַא טימ ןשטנעמ
 ַא סעּפע ןופ ןײרַא ףוג ןיא --- !שּפיט ַא רַאס -- ןָאטעגנײרַא ןוא עילוּפאק לטעטש ַא
 -עג זיא ױזַא טָא ןוא ,וװ .זַא .א רענעגָאלשרעד ,רעמערָא ןַא רעבָא ,רעכעלטנרָא ןַא ענעדיי
 טימ טשינ טרינַאמרַאה סָאװ ,שינעפעשַאב ענדָאמ ַא טלעװ רעד ףיוא ןרָאװעג ןריוב
 !ןיײלַא ךיז
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 סעדיורב רשא ןבואר וצ
 1882 ,סעדָא

 ! סעדיורב .א .ר רעה

 "הוהה; :ןטעזַאג ייווצ ןופ עמַארגָארּפ ַא טימ ווירב .ַא טקישעגניירַא רימ טָאה ריא
 דבטמ ייברעד ךימ ןוא ,(ןָאגרַאשז ןשידיי םעד ףיוא) "תידוחי, ןוא (שדוק-ןושק ףיוא)
 רעד רַאפ סיוא ,לזמל ,יז טיג ריא סָאװ ,?תידוהי, רעייא ייב שינעריפרעטנוא טימ ןעוועג
 ןבעג ןוא ןתוחמ םענייש ַא רַאפ ןלעטש ךיז לֶאֹו ךיא ,עקילבוּפ רעשידיי רעשינעמור
 -סױרַא ןטשרע ריא ייב ןזייוו ךיז לָאז יז ןכלעוו טימ ,לקיטרַא ןַא סעּפע קנַאשעג-חשרד ריא
 ,טלעיו רעד ןיא גנַאג

 שפנ-תמגע לפיוו ,טשינ רעבָא טסייו ריא .דובכ םעד רַאפ ךייא קנַאד םענייש ַא
 ןקיזָאד םענופ ןבעל יא טנוזעג רימ טסָאק סע לפיוו ןוא ןָאטעגנָא טימרעד רימ טָאה ריא
 רימ ךיז טגייל טנַאה יד ןוא גייווש ךיא זַא ,טעמכ רָאי רָאּפ ַא ןיוש .ןגָאזּפָא ךימ דובכ
 טָאה סע לייוו טינ ,רעבירעד טושּפ גייווש ךיא .סעּפע ןביירשוצנָא ןעפ ַא ןעמענ וצ טשינ
 וצ סָאװ רעביא ָאטשינ זיא סע לייוו ,רעבירעד טשינ ךיוא ,ןושל סָאז ןעמונעגּפָא רימ
 זיא ןביירש וצ ןוא ןקיּפ טשינ ,םשהזךורב ,רימ ןעמ ףרַאדַאב גנוצ יד ,הלילח ,ןבייוש
 לייוו ,גייוש ךיא ?עשז-ןעד סָאװ אלא .רעירפ יװ רעמ ךס ַא ךָאנ ,ליפ רעייז ךיוא ָאד
 רעזדנוא טעמכ .,שיורעג ןוא רעדליּפעג) ןופ טייצ ַאזַא טנייה ,םיברה וניתונוועב ,זיא סע
 ןעיירש עלַא ,טדערעצ קרַאטש ךיז ןבָאה טלַא יא גנוי ,סיורג זיב ןיילק ןופ ,םלוע רעצנַאג
 רעד סָאװ טשינ טרעה רענייק ןוא טעּפמיא טימ ךיז ןרעּפמַאה ,ןרעדליּפ ,לוק ןייא ןיא
 סָאװ ,הגלפה רוד ןכעלקערש ַאזַא ןיא ,המוהמ רעדליוו ַאזַא ןיא דער ייג .ליוו רערעדנַא
 ,קירעביוב ןייק טכירקרַאפ רענייא ,טנעוו עכיילג יד ףיוא ,ךעבענ ,ךיז ןעּפַארד ןשטנעמ
 "ףיוב ןוא ,ליומ םענופ דייר סָאמ ןיינ ךיז ןטיש ןכעלטיא .ץעּפוהעי ןייק רערעדנַא רע ז
 ,טסימ יװ ןלַאֿפ תורבס

 ,רעדניק ,רעבזיוו תעשב ,הפירש עכעלקערש ַא תעשב רעדורעג ןסיורג ַא ןיא דער ייג
 ערעייז טימ ,יירשעג רעייז טימ ּפָאק םעד ןלודרַאפ ןוא סיוארָאפ ךיז ןּפוטש ךעלגניי
 ןעדנעבעלעט ,ּפעק יד ,ךעבענ ,ןרילרַאפ ערעטלע תעשב :תוצע עשירַאנ ןוא תונומזּפ
 טלעוו ַא רַאפ סָאװ ףיוא טשינ ןסייוו ןוא דלַאוװעג ןעיירש ,זיימ עטמסרַאפ יד יוװ םורַא ךיז
 ןימ ַא סעּפע םורַא ךיז ןעיירד הלהב רעסיורג רעד ןיא ,רעדורעג ןטימניא תעשמ ; ןענייז יז
 טימ עקשטענייפ ץנַאג ,ךיז טכַאד ,יא ,סעקעטלָאש יא : ןטרָאס ײלרעלַא ןופ ךעלעשטנעמ
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 ןָא ייברעד ךיז ןּפוטש ןוא ,ןעװעטַאר טשרעּפמָאלק ןעמוק סָאװ ,ךעלמינּפ םימש-תאוי
 .סענעשעק עלופ

 ,ליומ סָאד טסיזמוא ןכַאמ עילַאק רָאנ טסעוװ וד .המוהמ רעזייב ַאזַא ןיא דער ייג
 טסעװ וד .טניו םעד טימ ןײגקעװַא ןלעװ דיר ענייד ןוא ןרעה טשינ ךיד טעוװ רענייק
 טשינ ךיד טעװ ןעמ ןוא סיױרַא ןקורט שטָאכ טסעװ וד זַא ,ךעלקילג ןצעש ןגעמ ךָאנ ךיז
 ,םירקָא ןסייה ַא טימ ןסיגּפָא

 לציפ ַא שטָאכ רָאנ טָאה סָאװ ,ליפעג לקיטש ַא סעּפע רָאנ טָאה סָאװ ,רעכעלטיא

 ןטרַאװ ןוא טרָאװ ַא ןדער וצ טשינ ןטלַאהנייא .ךעלגעמ רָאנ טייוו יוװ ,ךיז זומ ,לכש
 ןוא ,ןעמוק ךיז וצ ןלעװ ןשטנעמ ,ןעמענרעביא ךיז טעװ רעדליּפעג רעד ,המוהמ יד זיב

 ןעמעוו ןטכַארטַאב וצ ךיז ,סנױזַא ייז טימ ָאד ךיז טוט סָאװ ןקוקוצמורַא ךיז ןְביוהנָא
 ןגייווש סָאד .ךיז רַאפ רָאנ טנהשרד סע רעוװ ןוא הבוט רעייז טניימ סע רע ,ןרעה וצ
 ליפ ױזַא קידנקוקוצ לסעק ַא יו טכָאק ץרַאה סָאד ,רעווש רעייז ,עקַאט תמא ,ןָא טמוק
 -עג ערעווש סָאד ןסיגוצסיוא ךיז טסולג סע ,ןטייז עלַא ןופ ןטייקשלַאפ ליפ ױזַא ,תורצ

 לשטנעמ ךַאוװש ַא ןופ לוק סָאד רעבָא ןָאק רָאנ ,גנול רעד ףיוא סָאװ סָאד ןגָאזוצסיױרַא ,טימ
 !טניװמערוטש ןכעלקערש ַא תעשב סעילַאװכ עקרַאטש ןופ שיורעג סָאד ןעיירשרעבירַא

 םענופ סױרַא טייג סָאװ ,טרָאװ סָאד זַא ,ןעזעגנָא רעייז ,סיורג רעייז ןייז ףרַאד ןעמ
 -רעביוצ רעד יװ לָאז ,םלוע ןטלמוטרַאפ םעד ןשיװצ רענוד ַא יו ןסיירנייא לָאז ,ליומ
 ןרעיוא יד ןיא ןכעלטיא ןײרַא יירפ ,ןשיווצ ןייגכרוד ןוא דייר םי םעד ןטלַאּפש ןקעטש
 -רעד ןוא טעדליבעגנייא רעייז ,רַאנ רעסיורג ַא רעייז ןייז ףרַאדַאב ןעמ .טרעקרַאפ רעדָא
 רָאנ ןוא ןרעה וצ םיא ביוחמ זיא םלוע רעד זַא ,ןעקנעד וצ םינּפ-ףצֹוהמ-יצרַא ןַא ייב
 טשינ ןיב ךיא זַא ,רימ ייב ליפ ךיא !רעה רעביל ןיימ ,ןיינ .טרָאוי ַא סנייז ןופ ןלעווקנָא
 וצ םינּפ-תוזע ןייק טשינ ,רַאנ רעסיורג-קרַאטש ןייק טשינ ךיוא רעבָא ,עסיורג יד ןופ
 ןקריו סעּפע למוטעג ןסיורג םעד ןיא טנייה ךיא לעוװ טרָאװ :ַא סניימ טימ וַא ,ןעניימ

 ןוא ןעיירשסיוא ךיז טעװ םלוע רעד זיב ןגיײװשוצּפָא ,ןגייווש וצ טייצ יד טנייה זיא סע

 -נופ ליו ךיא .טדערעג יו רעמ לָאמַא זיא ןגייוש .לכש םוצ ןעמוק רעדיוו ךָאנרעד
 ריא ,ץרַאה ןצנַאג םענופ ךייא טעב ןוא "תידוהי; רעיא ןעמעשרַאפ טשינ ןגעוװטסעד
 :ןדער וצ לסיבַא ןיילַא ריא טימ ןזָאל ךימ ןייז טוג ױזַא טלָאז

 רעד ןיא גנַאגסױרַא ןטשרע ןייד טימ ,ריד בוט-לומ !ןבעל תידוהי ,ויד בוט-?זמ
 -מערוטש רעייז ַא ןיא ,רעכעליירפ ןייק טשינ רעייז ןיא סױרַא ,ךעבענ ,טסייג וד !טלעװ
 ךיז טוָאל סָאװ ;עלעפיש ןיילק ַא ףיוא יו ריד ףיוא קוק ךיא .טייצ רעקיאורמוא ,רעקיד
 סָאװ ,םערוטש ןסיורג ַא תעשמ ,סונויקוא םי ןסיורג םעד ןיא ןעלגעז לָאמ ןטשרע םוצ
 קערש סיורג רַאפ ןטסגנַא ןוא תורצ ןיא טרָאד ןעלגעז ןטנערקָא עטינעג עסיורג וליפא
 םורַא ףיוא ךיז ןעמערוט סָאװ ,סעילַאװכ יד ןיא עגר עכעלטיא ןרעוו וצ ןעקנורטרעד
 ןפיול סע ,ןטייז עלַא ןופ ןטניוו ענעדײשרַאפ ןזָאלב סע .גרעב עכעלקערש עכיוה יו ייז

 טּפַאכ סָאװ טימרעד ןעיירד ,ןרעדנַא םעד ןגעקַא םָארטש ןייא ,ןעמָארטש ענעדיישרַאפ
 ּפָארַא ןוא ףױרַא ,רעהַא ןוא ןיהַא םיא ןעיירד לדנעּפש ַא טימ יו ,ןיײרַא ייז ןשיוװצ ךיז
 ,סנקלָאװ עטכידעג ערעטצניפ טימ טקעדַאב זיא רע ,למיה רעד ןוא ,ןטנורגּפָא עפיט יד ןיא

 סָאד יו רימ טוט סע -- תידוהי ! געוו םעד ןזייוו ,ןטכייל לָאז סָאװ ,לדנרעטש ןייא טשינ

 ַא רעה ךיא .עגַאל עקיטציא רעזדנוא קידנקוקוצ ,לדניווש ַא ןָא ךימ טּפַאכ סע !ץרַאה

 ןקערטש ןוא ,ךעבענ ,ךיז ןעקנירט סָאװ ,עכעלקילגמוא רעטנזיוט ןופ ןעלכרָאכ ַא ,ןצכערק
 -רַאפ עז ךיא ,רעמינּפ עכיילב ,עטױט עז ךיא .ןעװעטַאר ייז לָאז ןעמ ,טנעה יד סיוא
 ןפיוא שיילפ טיול ַא ןָא ,עטרעויידעגסיוא ,ערַאד ,ענעגָאלשרעד ,עטבירטַאב ,עטלגָאװ

 ...עז ךיא .ןּפיִל יד ףיוא עהאמס טימ טכַאמשרַאפ קירעגנוה ,ךעבענ ,ךיז ןרעגלַאוװ ,בייל
 ןפיוא רענייטש ןגיילנָא ריד ,ןעקנערק ךיד ךיא לָאז ,תידוהי ,סָאװ וצ רָאנ .. רעה יא
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 ןיא ןעמוק ץינוצ ריד ןענָאק סָאװ ,רעטרעוו עכעלטע ןגָאז ריד ךיא לעוװ רעסעב .ץרַאה
 ,ריד דנַאטשמיא טשינ ךיא ןיב קנַאשעג-השרד רעדנַא ןייק ,הנתמ רעדנַא ןייק .ןבעל

 .ןקיש וצ טנייה ,ןבעל-תידוהי
 ,יתית אכיהמ ,דניצַא .טייקכעלרע זיא ,ןבעל-תידוהי ,ריד ךיא גָאז ,המכח תישאר

 ,רעטעּפש ןכַאמ ךיז ןָאק סָאװ ,טסייו רעוו רָאנ ,ךעלציּפש ןָא ,דניק םורפ ַא רעייז וטזיב
 ,תושפנ ינימ עכלעזַא ָאד ןענייז סע ?ןשטנעמ ןשיווצ טלעוו רעד ןיא ןעמוק טסעוװ וד זַא
 יז ןסעומש ,תופינח טימ ,דייר עסיז טימ ןרַאשוצוצ ךיז ,וד יו ענױזַא וצ ביל ןבָאה סָאװ
 סע יווװ ױזַא ,לייוו ןוא .טלעוו רעד ןיא עטוג ,עגולק ,ענייש עטשרע יד ןענייז ייז זַא ,ןייא

 ךיז ייז ןזָאל ,ךעלּפעק עפַאלש ןבָאה סענעדיי ,טסייה סָאד --- "תולק ןתעד םישנ, טייטש
 ייז ןטיש לרעּפ זַא ,קיטנַא רָאג עקַאט ןתמא ןיא ןענייז ייז זַא ,ןעניימ ןוא ןדערנייא גנירג
 ןרעדיױלּפ ,זענ יד ןסייררַאפ ייז .ָאטשזנ רָאג זיא ייז ןופ סרעגילק ןייק ןוא ליֹומ בענופ ךיז
 ,תידוהי ,ןיינ .סואימ רעייז ףיוא טּפױוהרעביא ךיז ןריפ ןוא ,טייטש טלעוו יד סָאװ ףיוא
 -וצסיורַא טלעוו רעד ןיא ןביוהנָא טשינרָאג רעסעב וטסלָאז ,ןרעוו וצ סעכלעזַא רעדייא

 ,םיטוש ןלעפעג וצ טשינ ךוז .ריד ןָא ךס ַא זדנוא ייב ָאד ןענייז ,םשה ךורב ,ןרַאנ .ןלעטש

 ,ביול רעייז ןופ רעביא טשינ ךיז םענ ןוא טעּפשעג רעייז ןרַא טשינ ךיד לָאז
 סָאװ ,השלוח ַאזַא ךעבענ ייז טלַאפַאב סע זַא ,ןכיילג ןייד ייב ,טפָא רעייז ךיז טכַאמ סע

 טניו רעד ןיהואוו ןעייג ןוא געו םעד טשינ ןעעז ,ןגיוא יד ןיא לקנוט ייז טרעוו סע
 ַא ךָאנ ןבָאה ,לשיד ןרעדעל ַא רָאנ ןצנַאגניא ןענייז ,עװעלָאכ ַא גנוצ ןופ ןכַאמ .,טזָאלב
 ייב רעירפ זיא תמא רעצנַאג רעד ןוא טסעפ-ןזייא טנוזעג ןענייז ייז זַא .ןגָאז וצ הזעה
 רעדייא !השלוח ערעטיכ ַאזַא ,תידוהי ,טכַאדעג ריד רַאפ טשינ ,ייז ייב ךָאנרעד ,טָאג
 ןרעוו ןריובעג וצ טשינ טלעוו רעד ףיוא רָאג רעסעב ליפ זיא ,ןרעוו וצ לָאמַא סנױזַא
 רעדָא ןדער וצ סעּפע רעדַייא .ןלעפ ךיוא ןָאק שטנעמ  ַא זַא ,סייוו ןוא תמא םעד ביל בָאה
 םענעי תוקדצ ענייד טימ טשינ ןיימ ,ללכב ןוא ןייז בשיימ טוג רעירפ ךיז וטסלָאז ,ןָאט וצ

 ,ןרַאנוצּפָא
 ,ףיוא ןטערט ייז ןכלעוו רַאפ ,םלוע רעד זַא ,ערעדנַא יו ,ןעניימ טינ ךיוא טסלָאז

 ןלודנָא ןגעמ .סעינָאמערעצ עסיורג ןייק ןכַאמ טשינ םיא טימ ןפרַאדַאב ייז .רערעייז זיא
 ןייז ןיא ןליוו ייז סָאװ גנידצלַא ןבעגוצסיוא רעדָא ,ןטײקשירַאנ רעטיול טימ ּפָאק ַא םיא
 וטסלָאז ,םלוע םעד רַאפ ןדער טסעװ וד תעשב .סנייא ןענייז םלוע רעד ןוא ייז ,ןעמָאנ

 םיא טסעוו וד ביוא סָאװ .,ןַאמ ןסיורג ַא סעּפע רַאפ טסייטש וד יו ,ןלעטשרָאפ ךיז
 ןסייה ךיד ןוא ןרעוו וצ רוטּפ רענייד ןכוז רע טעװ ,ןכַאז עטסוּפ ,תומולח טימ ןעמענרַאפ
 גוט ריד סָאװ ,סעּפע ןָאט וצ ןדער טסעוו וד ןעוו רעדָא ,ןפרַאװאוצּפָארַא ּפערט עלַא ןופ
 ,ןשטַאּפסױא ךיוא רשפא ןוא ןייז דבכמ טוג הבוט רעד רַאפ ךיד רע טעװ ,ןעמָאנ ןייז ןיא
 וצ ןריפנָא סעקטָאילּפ ןוא תוליכר ןופ ןטיה ,תידוהי ,ךיז וטסלָאז ןכַאז עלַא ןֹופ רעמ
 -זיוה ןייד טימ ןוא ריד טימ רָאנ ןָא ךיז ןרעהעג סָאװ ,תוישעמ םלוע םעד ןלייצרעד
 וצ ןקישּפָא ךיד ןוא קַאזרעדיולפ ַא ןופ יװ ,ןכַאל ריד ןופ ןלעװ ןשטנעמ עגולק .דניועג
 ,רָאי ץרַאװש ידלַא

 טזומ וד ןוא ,טנרָאװעג טשינ םעד ןיא ןענייז ערעדנַא סָאוװ ,ָאד ויא ךַאז עסואימ ןייא
 ןשיווצ קידנעטשַאב סיוא טשינ קױּפ ,ןטיהּפָא ןופרעד ,תידוהי ,ביל ריד זיא טָאג יוװ ,ךיז
 -- ללכ רעד זַא ,קלָאפ ןייד ביל טסָאה וד זַא ,עקטָאירטַאּפ ַא טזיב וד וַא ,םלוע םעד
 ,עפ .טפַאשביל סיורג רַאפ ץלַא זיא טסוט וד סָאװ ןוא סיוא םיא ךָאנ ריד טייג המשנ יד
 סע ןלעוװ ןשטנעמ עגולק !ןרעה וצ סנױזַא לַאג ענירג יד רעביא ךיז טרעק סע ,תידוהי

 -סיוא ןעמענ ךיז ןלעוװ ,קיטש-דמש ענייר רַאֿפ ,ערעדנַא ייב יוו יױװַא ריד ייב ןעמעננָא
 ןעמ טניימ קלָאפ םעד ױזַא טשינ ,לדניווש רעסיורנ ַא טגיל טפָאשביל רעד ןיא זַא ,ןזייוו
 ,ןײלַא ךיז יו
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 ןכַאמקעװַא טשינ סע טסלָאז וד סָאװ ,ךַאז ןייא ךָאנ ןגָאז ריד ךיא זומ טצעל םוצ
 -לזמילש עסיורג בור סָאד ןענייז סענעדיי עטנרעלעג עקידענעגליואוו ערעזדנוא .גנירג
 םוש ַא ןָא ,קיצומש ייז ייב זיא לדיילק סָאד ,סואימ רעייז ךיז ןגָארט .סעילוראנ ,סעצינ
 םעד ױזַא יו ףיורעד טשינ ןקוק .קנַאדעג רעד רקיע רעד ייז ייב זיא ןדער ןוא ,ןָאסַאפ
 יו ,םעד ןיא ךיז ןטלַאה ייז .רעטרעוו ענייש ,ענייר עדנסַאּפ טימ ןקירדוצסיוא קנַאדעג
 ."עלעניימ ערבָאד יבַא ,עלעדייר קאי עלעדיירע :לטרעוו ַא סמלוע ןטנַאקַאב םעד ןיא
 ,ןייר ןייז דימת לָאז לדיילק ןייד .רעלעפ רעסיורג ַא זיא עצינלזמילש ַא ! תידוהי ,הלילח
 ןבָאה םינּפ ַא טלעו רעד ייב וטסעוו טימרעד .קידתומיענב ,ןייפ ,ןייש ןושל ןייד ,סייוו
 "! טמוק לצָאק'ס, ןגָאז ריד טעװ רעכעלטיא ןוא ,ןרעו ןעמונעגפיוא דחבכב ,םוטעמוא
 ,ןגינעגרַאפ סיורג טימ

 טקיששגנײרַא רימ ןבָאה םינתוחמ יד סָאװ ,ענייד םיאנת יד ,עמַארגָארּפ רעד חוכמ
 ,טוג רעייז סייוו ךיא לייױו ,ןצעװצוצ סעּפע טרָאד ךַאז עקירעביא ןַא זיא ,ןקוקוצרעביא
 רעייז בייחתמ ןענירד ךיז ןעמ זיא ךעלנייוועג .ןדיי זדנוא ייב סנױזַא ןסייה םיאנת סָאװ
 הלכהל תונתמ ,ךלימ-לגיופ ,למיה ןופ לרעלעט סָאד ,טסעק עקיבייא וצ טגָאז ןעמ ,ליפ
 גטנידצלַא ןופרעד ,ליפ ױזַא ןוא ליפ ױזַא ןדנ ,םידיגנה ךרדכ בוט-םוי יו תבשיידגב ןוא
 ,םעדיוב ַא סיוא ךיז טזָאל רעבָא

 רעמ טשינ רעדָאפ .ןייז טשינ רַאנ ןייק רָאנ טספרַאדַאב ,ריד ךיא גָאז ,תידוהי ,וד
 ןעועג בייחתמ ךיז טָאה ןעמ סָאװ ,סָאד לָאז ןעמ ,עז ןוא טייטש םיאנת יד ןיא לפיוז
 רעד טעוװ םינּפ תלבק ןייד וצ ,יתית יכיהמ ;ליּפשרָאפ ןייד ףיוא ןקוליס דלַאב עקַאט

 ,תולודג עצנַאג ןגָאזוצ ןוא ןשטניוװנָא ריד טעוו ,ןתוחמ רענייפ ַא ןייז םלוע רעשינעמור
 לָאז רע ,ןייז ןָאק סע .ןשָארג ַא ןבעגוצ טשינ ריד ןייז רדנ ריתמ ךיז רע טעוװ ךָאנרעד
 .טסיומוא רָאנ רעבָא ,טייצ יד ןעגנערברַאפ לסיבַא ריד טימ ןלעוװ ןוא ןבָאה ביל עקַאט ךיד
 -נָא ןוא ןעלדנַאהַאב טוג טשינ ךיוא ךיד ךמס םעד ףיוא טעװ ,ןתוחמ רעד ,דצ ןייד ןופ
 ןגָאמ ןיא סנעמערק ריד רע טעװ ,ןעוועג בייחתמ ךיז טָאה רע סָאװ ,ךלימ-לגיופ טָאטש
 ןטײקשירַאנ עלַא טימ ,גרַאװנירג טימ ךיוב ַא ריד ןּפָאטשנָא ןוא ןגילנײרַא

 לָאז טָאג !לָאמַא ךָאנ ,תידוהי ,ריד בוטילזמ .טגָאזעגּפָא גנידצלַא ךיא בָאה דניצַא
 ןעלקיטרַא עטוג -- רעביירש יד ,טלעג -- םלוע רעשינעמור רעד ,ןרָאי ןעקנעש ריד
 !ןִמָא ,דובכ ןיא ןוא רשוע ןיא ןרעטלע ךיז ןוא ןבעל ןענָאק טסלָאז וז

 סעדיורב רשא ןבואר ,רעביירש ןשידיי-שיאיירבעה ןטסואואב םוצ ,1882 ןיא ןבירשעג זיא ווירב רעד
 "קעטָאילביב-סקלָאפ עשידײ, רעלאעוטנַאמ *ד סָאװ ,עיּפָאק רעד ןופ טקורדעג טרעװ רע ,(1902/1851)

 -םיב רעד ייב וויכרַא-יניירב ןבואר םעניא ךיז טניפעג רעכלעװ ,דיבתכ סעלעדנעמ ןופ טכאמעג טָאה

 ,רא :יכאלמ .ר .א רעשרָאפ-רוטַארעטיל רעשידיישיאירבעה רעד טביירש ווירב םעד ןגעװ .קעטַאיל

 ,"םערָא רעיײז זיא םיא ןגעװ לַאירעטַאמ רעד ךיוא ןוא אצמנב טינ ןיא ,'תידוהי, טַאלב יסעדיורב .א
 קרָאי-וינ ןיא קעטָאילביב רעכעלטנפע רעד ןופ גנולײטּפָא רעשידיי רעד ןיא, זַא ,טלייצרעד יכאלמ ,ר .א

 יװ ,ס"ומ עלעדנעמ .,"טפירשטנַאה סעדיוױב ןיא ןבירשעג ,'תידוהי, ןופ טקעּפסָאופ רעד ךיז טניפעג,

 ,"תידוהיא גנוטייצ רעד ןיא טקילײטַאב ריז ןבָאה ,טייצ רענעי ןופ רעביירש עטסואוואב ערעדנַא עקינייא
 : קירוצ רָאי 75 טימ ןרָאװעג טנכייצעגנַא סעדיורב .א .ר ךרוד זיא סָאװ ,םַארגָארּפ רעד זייא טָא

 "2 ת י ד ו| ה י ;

 (ו"כ ,ח"י 'ב םיכלמ) "טעה ינזאב רבדת.

 ; םַארגַארּפ
 :סעינ עכעלטלעװ .א

 ; טכיזרעביא רעשיטילַאּפ (

 ; דנַאל ןדעי ןופ עגַאל רעשיטילָאּפ רעד רעביא עמָארייא ןיא רעטעלב עסיורג יד ןופ ןעגנונימ יד (2

 ;טלעװ רעד ףיוא ךיז טפערט סַאװ ,ןכאז ענעטלעז ןוא ןעטכישעג עכעלרעדנואו (3
 ,קינַאכעמ ןוא טסנוק ,טפַאשנסיװ רעד ןופ סעינ 4

 :סעיײנ עשיזי .ב



 ןו9 וי ר םירפס רכֹומ עלעדנעמ ןֹופ טירב

 ; ללכב רעדנעל עלַא ןיא ןדיי ןופ טגַאל יד (1
 / :צינעמור ןיא ןדיי יד ןגעװ (2

 ;: דנאלסור ןיא (3

 ; רעדנעל ערעדנַא ןיא ןוא עיצילַאג ןיא (4
 ;טעטש ענעדישרַאפ ןופ סעיצנעדנַאּפסערָאק (5

 .ןעגנוטייצ ערעדנַא ןופ סעיינ
 : קיטסירטעלעב ;ג

 ; ךעלהשעמ עניילק ױזַא טַאלג ןוא ןענַאמָאר (}
 : ןעגנוביירשאב-עזייר (2
 ; עטכידעג עניילק ןוא רעדיל 43

 ; לקיטרַא רעקיציװ ןוא ןָאטעילעפ 64
 ,קיטש-רעטַאעט (5
 :קיטירק .,ז

 ; ןגארפ-סנכעל (

 ;ךעלכיב ןוא רעכיב עשינַאגרַאשז ןופ קיטירק 2
 : עיפַארגָאילביב (ג

 ןבעל ןשימייה ןיא גנולעטש רעייז ןוא ןדיי ייב ןעיורפ יז 4

 ןזיא ,שידיי ןיא גנוטייצ ַא רַאפ סערעטניא ןרעדנוזַאב א טַאהעג ןרָאי עלא טָאה ס"ומ עלעדנעמ זַא

 ,לָאמארעדיװ סע טקיטעטשַאב 1882 ןופ ווירב רעד .טנַאקַאב טוג

 זו

 קָאטשניב רעדנַאפקעלַא וצ
 1882 ,ינוי ןט23 םעד ,סעיזא

 (שיסור ןופְו
 ! אשאס רעדעייט
 ןייד ןזָאלעגרעביא גנַאל ױזַא בָאה ךיא סָאװ ,רעניימ טניירפ ,זגורב טינ רימ ףיוא ייז

 ווירב ןייד ןוא ,רעייט רעייז ןוא רעייז רימ טסיב וד זַא ,ביולג .רעפטנע ןַא ןָא ווירב
 עלעטש יד זַא ,ןָאט ןעמ לָאז סָאװ רעבָא ,ןגינעגרַאפ ליפ רעייז טפַאשרַאפ רימ טָאה
 ןענייז דניצַא .טניירפ עניימ טימ ןביירשוצרעביא ךיז טביולרעד טינ טציא זיב רימ טָאה
 טנעקרעד טינ ךיד בָאה ךיא זַא ,אשאס ,טסייו .יירפ ןיב ךיא ןוא ,ןלוקינאק רימ ייב
 רעטסנרע ןַא טימ רוחב רענייש ַא סיוא טסעז וד .עטרַאק ױעשיפַארגָאטָאפ ןייד ףיוא
 ךיז טליו סע .ןענעכייצ וצ טנַאלַאט ןייד ןגעוו טלייצרעד רימ טָאה אוועי .עימָאנאיזיפ

 -רעטנוא םעד ןגעוו ךיד טעב ךיא ןוא ,קרעוו:-גנונעכייצ ענייד ןופ סעּפע ןבָאה רעייז רימ
 ,עטיב ןיימ ןגָאזּפָא טינ טסעװ וד זַא ,גנונעפָאה רעלופ רעד .ןיא ,קינעט

 טסלָאװ וד ,דָאש ַא רעייז זיא ,טינ ביוא ? קיזומ טימ רעטייוי ךיז וטסמע:רַאפ יצ
 ךיד ןעק .ךיא לייוו ,טינ וליפא ךיד ךיא גערפ םידומיל ענייד ןגעוו .טליּפשעג טוג רעייז
 סרוק םעד ןקידנע טסעוװ .ןעמעשרַאפ טינ זדנוא טסעװ וד ןוא ,דימלת ןקיסיילפ ַא רַאפ
 ,טגייצרעביא ךיא ןיב ןירעד ,לושכיוה ַא ןיא ןעמוקנָא ךָאנרעד ןוא :עיזַאנמיג ןופ

 ןופ רעביא םיא ביג :!וערעטעט ופיוא טציא ןייז טנָאקעג טלָאװ ךיא ןעוו ,ךא
 ןיא סרעדנוזַאב ,טנוזעג ןצנַאגניא ןרָאפוצ ןעמוק ןעמ ףרַאד ןיהַא .גרוברעטעּפ ןייק ןרָאפ
 טייצ יד גנערברַאפ ,טייצ-לוקינאק ריד ייב זיא דניצַא ? עשזייוו זיא ,ונ .רעטלע ןייד
 .רעטפָא סָאװ ךיז דָאב ןוא םורַא ריצַאּפש ,טנוזעג ןייד רַאפ ןצונ טימ

 ןופ רעביא םיא ביג !!וװועירעטעט ןפיוא טציא ןייז טנָאקעג טלָאװ ךיא ןעוו ,ךא |
 .רעדיוו רעד זַא ױזַא ,ןעמָאנ ןיימ רעדלעוו יד ןיא סיוא יירש ןוא סורג ןקיצרַאה ַא רימ
 ,ביל ךייא בָאה ךיא !ווערעטעט ,ביל ךיד בָאה ךיא .ןרזחרעביא ריד ךָאנ םיא לָאז לוק

 ןקירדוצסיוא טינ ,רעווש רימ זיא'ס !רעדלעוו רערימָאטישז עטסטנעָאנ ,עביל-קיצרַאה



 ךוב"עלעדנעמ סָאד 0

 ןיא קידנענָאמרעד ךיז ,לָאמ ןייא טינ ;ךייא טימ גנודיישעצ יד רימ זיא'ס רעווש יװ
 . . .ןייוו ,ןייו ךיא ןוא ןרערט ןגיוא יד ףיוא רימ ןעמוק ,ךייא

 ךייא בָאה ךיא יו ,רעניימ טָאג ?ןעטוינַא ןוא ןעשימ ,ןעידָאלָאװ רימ רַאפ שוק
 ,ךיד שוק ךיא ןוא םורַא קרַאטש ךיד םענ ךיא !ביל ןעמעלַא

 שטיווָאמַארבַא .ש ןייד

 ןוא 1866 ןיא ןריובעג זיא רע .קָאטשניב הקבר ןוא בל ןופ ןוז רעד ,קָאטשניב רעדנַאסקעלא
 ןעװ ןרָאי עגנוי ענייז ןופ ןעלעדנעמ טימ טדנײרּפַאב קרַאטש ןעװעג זיא רֶע ,1927 ןיא ןברַאטשעג

 ןענייז ;1940 ,עװקסָאמ) "טייצ ןייז ןוא עלעדנעמ , ךובלמַאז ןיא .רימָאטישז ןיא טניואוועג טָאה עקעינעמ

 ַא טָאה סָאװ ,שיסור ןופ טצעזעגרעביא ,ןעלעדנעמ ןגעװ תונורכז עטנַאסערעטניא ענייז טכעלטנפערַאפ

 -רָאטקָאד ַא ןעװעג ,גרוברעטעּפ ןיא טרידוטש טָאה רע .טלַאטשעג-עלעדנעמ רעד רַאפ טרעװ ןסיורג

 .רעקידעמ
 טלגנירעגמורַא ןוא ןגערב עקיטכערּפ טימ ךייר זיא סָאװ ,רימָאטישז ןיא ךיײט רעד -- װערעטעט

 ןוא רתסנ רעד ,קילַאב .נ .ח .רערלמָאטישז יד ייב טבילַאב קרַאטש ןוא ,ןטפַאשדנַאל עקיטכערּפ טימ

 ,ךייט םעד ןעגנוזאב ןבָאה רענילָאװ ערעדנא
 ,אשאס-רעדנַאסקעלַא ןופ רעטסעװש ןוא רעדירב יד :סקָאטשניב יד ןופ רעדניק יד (2
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 וירב עלעדנעמ יידד

 ווירב רעטשרע
 1882 םורַא

 ָאוענוטלָאב ק"קב ןרעדנעס 'ר וצ עקוועדאיענוט ק"קמ םירפס רכומ עלעדנעװ

 יו לנילפ ַא ןבעג רימ לָאז רעװ ,יננתי ימ ,קוסּפ םעד טימ ןָא ךיא בייה ,יננתי ימ

 ערעייא ןיא עיצנַאטס ףיוא ךייא ייב טורעג ...טורעג ןוא ןגיולפעג ךיא טלָאװ ,ביוט ַא

 גָאז ךיא .לקניוו ַא ןיא ,לַאז ןיא ךייא ייב לקעּפ ןיימ טימ טגײלעגּפָא ךיז ןוא ןצַאלַאּפ

 "רעד זיא רעגייטש רעד סָאװ ,הצילמ ענייש ַא זיא סָאד לייוו טינ ,"ביוט ַא יו ?גילפ ַא;

 ןָא ןבילבעג ןרָאי ערעטלע יד ףיוא ןיב ךיא לייוו רָאנ .ןיינ ,לווירב ַא ןביוהוצנָא טימ

 ןיימ ,ילש לדהעפה .ןייג וצ טשינ חוכ ןייק ,םכילע אל ,ךיא בָאה סופוצ ןוא ,לדועפ ַא

 -- !המחלמ רעד ןיא ןרָאװעג ןעגנַאפעג ,םיברה וניתונוועב ,זיא ,רעדנעס 'ר ,לדורעפ

 עקַאט .געוו םענופ דייר ךיא זַא ,טשינ טניימ ןוא ,ךייא טעב ךיא ,טשינ ךיז טרעדנואוו

 -רַאפ ,עקוועדאיענוט ןיא זדנוא ייב .המחלמ רעד ןיא :לָאמַאכָאנ ךייא ךיא גָאװ שוריפב

 ךָאנ לוש רעד ןופ קידנעייג .המחלמ רעד ןיא ,ירפצנַאג ,תוחילס עטשרע יד וצ ןיױָאיַא

 .דרעפ ַא ףיוא רעטייר ַא סעּפע לפיוה ןיא רימ ייב סנטייוורעדנופ ךיא עזרעד ,תוחילס יד

 ,ןײרַא גָאטרַאפ ןענייז רענלעז !ןסטַאדלָאס ,ַאהַא : ּפָאק ןיא ןָאטעג ץעז ַא דלַאב טָאה רימ

 יד רימ טעקעמ סעּפע !קסע רעכעליירפ ןייק טשינ ,טכעלש .חרוא ןיימ זיא סָאד ןוא

 -םולׂש ןטשרע םייב טָאה יז .ץירּפ רעזייב ַא םינּפַא .קרַאטש רעייז טרָאד עניימ גיצ

 -ַאשטָאּפ ןטסיוו ַא טַאהעג ןוא ּפעלק עטנוזעג עכעלטע ןזייל םיא ןופ ךעבענ טזומעג םכילע

 ןסיורד ןיא .בוטש םוצ ןייגוצ ךעלעמַאּפ ךימ זָאל ןוא ;ורצ רַאפ ךימ ץַארק ךיא .קעט

 יװ ןייא ךיז טסע ןוא ּפיז ַא ךרוד יוו טעיײרּפש לדנגער:יירּפש טלַאק ַא ,לקנוט ךָאנ זיא

 ךיז טָאה דיי ַא !גָאטרַאפ ַא ךייא טַאנ ,תוחילס ךייא טַאנ; ...רענייב יד ןיא ענדילז ַא

 םיא טימ ןעיײטש ,ףױא רע טייטש םיוק !גיוא ןייא ןענעפע רעכיג ןּפַאכ וצ יאדווַא

 עלַא ןגעקַא ךיז םיא ןלעטש ,סופ ַא ּפָארַא רע טלעטש םיוק ,תורצ ענייז ףיוא םענייאניא

 רעד ןיא ּפָא ךימ ךיא לעטש ןעקנַאדעג עקיטעמוא עכלעוַא טימ *...!ופט .תולאד ענייז

 "ייר רעד .ןײרַא לפיוה ןיא שטשעװַאקיצ ףיוא קידנקוקנײרַא ,רעיוט םענעּפָא םענופ טייז

 סַאג רעד וצ ךָאנרעד ךיז טוָאל ןוא טּפעלש ,טעברַא ,קרַאטש סעּפע ךיז טערבָאב רעט



 ו2|| םירפס רכומ עלעדנעמ ןופ ץירב

 -- .ץרַאה ךעליירפ ַא טימ ןיוש ,רימ ךיא טכַארט -- !ּפָאק ןטימ דרע רעד ןיא, ,וצ
 רעד זיא ,עגר ןייק טשינ טרעיודעג סע ."ןרעוו רוטּפ רענייד רימָאל ןוא ,ךיז גָארט;
 ןיימ ...!ןפָארטעג ךימ טָאה ליוק ַא ןוא --- קילב ַא וט ךיא .רעיוט ןבעל ןיוש רעטייר
 טימ לדייב סָאד יוװ רעמ טסואוועג טשינ רע טָאה ןבעל ץנַאג ןייז טעמכ סָאװ ,קינלזמילש

 -ךסומ ץוח ןוא טגָאיעג טשינ ,טלייאעג טשינ ,תומימתב ןייג ךיז טגעלפ סָאװ ,םירפס
 ,ףַאלש ןיימ ,רֶע --- ,בָארג-סואימ טלדנַאהַאב טשינ לָאמנייק םיא ךיא בָאה לָאמַא רעטרעוו

 טסיימש סָאװ ,ןױשרַאּפ ןימ ַא טימ דניצַא ןדָאלַאב זיא ,ךעבענ ,לדרעפ ןכָארבעצ ןיימ
 טיײרד רע !דניושעג ןפיול ןוא ךעלסיפ ןבייה וצ רענייב יד םיא טכערב ,הליחמ םיא
 יד ףיוא ךיז טלעטש ןוא חוכ ַא ןָא ךיז טוט ,טעּפָאס ,טצפיז ,ןטייז עלַא ןיא ךעבענ ךיז
 ַא טימ םיא וצ ןדנובעגוצ ףייטטש ,ךיז טלבמָאב סע עכלעוו ןשיווצ ,סיפ עטשרעטניה
 סױרַא זָאל ןוא ,טײטַאב סָאד סָאװ ,ןָא ןיוש ךימ סיוטש ךיא ...גיצ עטלַא ןיימ ,קירטש
 עכעלטע סיוא םיצולּפ ןסקַאװ דרע רעד ןופ יווװ .לוק ןיימ טימ טינ יירשעג ַא ,דלַאװג ַא
 רעד ,גיצ יד טּפַאכ רענייא ,ןעניױשרַאּפ ענעסילשעגּפָא ,ענעסירעגּפָא ,עסעוורָאב סעּפע
 א רימ טגנַאלרעד רענייא ךָאנ ןוא ענירּפָאשט רעד ייב לדרעפ סָאד ןָא טמענ רערעדנַא
 טנפעעג בָאה ךיא זַא ,טרָא ןפיוא תושלח רעדינַא לַאפ ךיא ןוא ,ןטניה ןופ ּפָאק ןיא ץעז
 ,לַאטש ןיא ייה ןשיוװצ רָאג סעּפע גיל ךיא ןוא ,גָאט רעסיורג ןעוועג ןיוש זיא ,ןגיוא יד
 רעצנַאג רעד .ןגיוא יד ןיא רעטצניפ רימ טרעוו סע ןוא ,ןסיורד ןיא קוק ַא ביג ךיא
 -עבעב ןופ ךעלטישנייא ענעסירעצ טימ טשימעגסיוא .ןרעדעפ טימ טקעדַאב זיא ףיוה
 ,ךעלקנעב ענעכָארבעצ ןופ ךעלסיפ ,ךעלטערב ,סעטַאמש ,םילכ ןופ ךעלברעש טימ ,סעכ
 .טסיוו זיא לביטש ןיימ .טימ רעד ןיא ךיוא סעקרעגוא ערעיוז טימ לסעפ ןטָאשעצ ַא ןוא
 ןרעיוא עניימ ןוא ,ןברוח ַא ךיז רַאפ ןעעז ןגיוא עניימ .רעטצנעפ ענעגָאלשעגסיױא טימ
 טינ ךיז טפור רענייק ןוא ,ףור ךיא .המוהמ ַא ,םערַאיל ַא סַאג רעד ןופ טייוו ןרעה
 ייגרעד רעטעּפש טשרע ,ייה ןיא רעטייוו תוחוכ ןָא רעדינַא לַאפ ןוא ןפיול ליוו ךיא ,ןָא
 םינכש יד ןפָאלעגפיונוצ ךיז ןענייז דלַאװג ןיימ ףיוא :ױזַא דניזעגזיוה ןיימ ןופ רימ ךיא

 טנקירטעגסיוא ,קעװַא ןענייז םיבנג ייווצ .תוחילס ןופ ןעגנַאגעג ןענייז סָאװ ,ןדיי ךָאנ ןוא
 ןוא טּפַאכעג ףוסל ןעמ טָאה עקירעביא יד ,דרעפ םעד טימ ןוא גיצ רעד טימ ןרָאװעג
 טעוװ הבנג יד ,ןרעגרע טשינ ךיז ,ןגיל וצ קיאור ,םשה ןעמל ,ךימ טעב עמ .טצעזעגנייא
 טוג אמתסמ ייז טימ ךיז ןעמ טעוװ ,ָאד ןענייז םיבנג יד יבַא ,ןייז םשה הצרי םא ןיוש
 ַא ןבָאה עלַא רימ ,טסייה סָאד !תועט ַא ?סיוא רעבָא ךיז טוָאל סָאװ -- .ןענעכערּפָא
 ,הירב רעדל ַא ,ןטַאקָאװדַא יד ןופ רענייא יפכ ןוא .ןיד םעד ןיא טַאהעג תועט ןבָארג
 עמ ,ליטש ַאש סָאװ ,לזמ רעזדנוא ךָאנ זיא ,ןייטשרַאפ וצ ןבעגעג רעטעּפש זדנוא טָאה
 ,טייצ רעדנַא ןַא ייב ,ךעלנייוועג : טושּפ זיא טושּפ . ..טּפשמ ןייק טשינ ךָאנ זדנוא טכַאמ
 םייקמ סואימ בנג םעד ןוא ןעמענוצּפָא הבנג יד ןיד יּפ לע עקַאט טמוק ,ריא טייטשרַאפ
 -םיונוצ םעד תעשב ןבָאה ,רעבָא ןענױשרַאּפ עסעוורָאב ענעי יו ױזַא רָאנ ; ןייז וצ קסּפ
 טכַאמעג ןבָאה ,רעטצנעפ יד ןדיי ייב ךָאנ ןוא רימ ייב ןגָאלשסיױא טּפַאכעג ךיז ,שינעפיול
 טשינ ןעמ טָאה ,ןיוש סע טסייה ןכב ,ןגָאלשעג ,טקַאהעג ,טּפַאלקעג ,טלדיזעג ,המוהמ ַא
 סעּפע רָאג ןיוש זיא המחלמ ַא ןיא ןעגנַאפ ? ריא טײטשרַאפ ,ןעגנַאפעג רָאנ ,טעבנגעג טַאלג
 ןוא ערה-רצי ריא וצ ןבָאה ןעמ געמ המחלמ תעשב סָאװ ,ראות-תפי יד טקגוּפ ,שרעדנַא
 ןעוועג זיא אפוג בייל רעזדנוא ףיוא ןוא רעזייה ערעזדנוא ןיא יו ױזַא ןוא .. .ןעגנַאפ יז
 קרַאטש ןענייז רימ זַא ,ןעגנורדעג ךעלרעּפנײשַאב ץנַאג זיא'ס עכלעוו ןופ ,סנכייצ עסואימ
 -לוש ןצנַאגניא זַא ,ןייז ךעלגעמ רָאג ךָאד ןָאק ןכ םא ,המחלמ רעד ןיא ןעוועג טשימרַאפ
 -רַאפ ,ןדײנשּפָא סואימ טנעקעג ,הלילח ,ןטלָאװ רימ ןוא ...רימ .,רימ רָאג) ןענייז קיד
 ןענייז לדרעפ םעד טימ גיצ יד סָאװ ,למוג טשטנעבעג ןבָאה רימ ,ץרוק -- ? ריא טייטש
 ...טייקיניילק ַא טימ קסע םעד ןביררַאפ טייהרעליטש ןוא ,הוּפכ יד זדנוא רַאפ ןרָאװעג
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 ,ןסיוא ךיא ןיב טָאד טשינ רעבָא
 ןבעג רימ לָאז רעוו ,יננתי ימ .קוסּפ ןקידרעירפ םוצ רעדיוו םוא ךימ יועק ךיא

 ,טורעג טשינ ,ןיינ ...טורעג ןוא ,הנוכשאו ,ןגיולפעג ךיא טלָאוװ ,ביוט ַא יו לגילפ ַא
 -סיוא ןוא סעּפעטס יד ןיא טכַאנ רעד ייב ףלָאװ רעקירעגנוה ַא יו ךיא טלָאװ טעיואוושג
 ? ךייא רַאפ טשינ ןעוו ,שרעדנַא ןעמעוו רַאפ .רעדנעס 'ר ,ךייא רַאפ ץרַאה ןיימ ןסָאגעג
 טשינ ךָאד ןיב ךיא ,רעבָא סע טפלעה סָאװ רָאנ .,ךייא רױַאֿפ ךָאנרעד ,טָאג רַאפ רעירפ
 רענעכָארבעצ ַא ,עלעדנעמ טושּפ ןיב ךיא .לגילפ ןייק טשינ ךיוא בָאה ןוא ביוט ןייק
 ,עקוועדאיענוט ןיא לשטייב םעד טימ ןרָאי ערעטלע יד ףיוא ןבילבעג ,הסנרּפ ןָא ,דיי

 וצ ךעלגעממוא רימ זיא ןצַאלַאּפ עקיליײה ערעייא ןיא ,ךייא וצ ןוא ,שרדמה-תיב ןיא
 ןופ רעמייברעדעצ ףיוא ןעילפוצפיורַא ךעלגעמ טשינ ויא לקילַארק ַא יוװ ױזַא ,ןעמוק
 רַאפ עלעזיוו סָאד יווװ ןפיול ןוא ןדנעל ענייז ןטרוגוצנָא לקירַאנַאק ַא רעדָא ןונבל גרַאב
 ,תויח עלַא ןופ ךלמ םעד ,בייל םעד

 טימ ךיז ןסעומשוצסיוא ,ןעפ יד רָאנ לטימ עקיצנייא סָאד רימ טביילב רעבירעד
 יו רעדָא עקמָאנ ַא יװ ,ןכַאז ליפ טימ טּפַאזעגנָא ןיב ךיא .ךעלעווירב ךרוד רָאנ ךייא
 רעסיורג ןייק טשינ ןיב ךיא םגה ןוא .שיילפ-לסָאר ןיא עקלוב עשירפ קיטש עכייוו ַא
 ןיטשפרַאש ןפיוא לגניצ ןפילשעג ַא ןוא הצילמ ןופ ןפיורש ףייא ליומו ַא טימ ןושל-לעב

 -רעדעל ַא יו ךיז טגייב ןוא עקיטילָאּפ ןופ רעדער יד ףיוא ךיז טיירד סָאװ ,לוּפלּפ ןופ

 עניימ ןופ דייר יד ןוצרל ןייז טעװ ךייא זא ,ןוחטב רעד טקרַאטש ךימ רָאנ ,לשיד רענ
 ןכיילג ךייא וצ ךיז ןעק רעװ ?ךל המדי ימ ,השעמ ענעגייא יד ךיוא םורָאװ .,ןצפעל
 -רעיוז יד ךיוב ןייד ןופ סױרַא םיג !לדנעמ ,טע :ץרַאה ןיימ רימ טמורב םורַאד ---
 טעװ ייז ןופ חיר רעד ,השקשינ .טסנעק וד יפכ ,תוצילמ יד ןופ רעצכעטיירק ערעטיכ
 םעד ,לידבהל .הנווש יד ךָאד זיא רקיע רעד ? סיוא סע טכַאמ סָאװ ,ןיירַא זָאנ ןיא טוג
 .ףלעניימ ערבָאד יבַא ,עלעדייר קַאי עלעדיירג :עקַאט לטרעוו סרעוּפ

 טייצ עגנַאל ַא ןוש ?רעדנעס 'ר רעקיצרַאהביל ןיימ ,טרָאפ ריא טכַאמ עשז-סָאװ
 סיז רעייא ןרעה וצ ןוא ןקוקוצנָא םינּפ רעייא טַאהעג טשינ היכז יד בָאה ךיא זַא ,עקַאט
 דלַאב ןפיול זומ ךיא .סיינ ָאד זיא גָאט עלַא ,טלעוו יד דניצַא ךיז טגיוו זדנוא ייב .,ןושל

 -ָאק ַא ,טעטימָאק ַא זדנוא ייב סָאד זיא ,יוא .רצקמ רעבירעד ןיב ןוא שרדמה-תיב ןיא
 טָאה ךייא ןגעוו לָאמַא סעומש ַא ןיא -- קיטנַא רָאג רימ ןבָאה טנעדיזערּפ ַא !טעטימ
 ןעמ טכוז "לכור תקבא; רפס םעד ...אט :טדער רענייא יו ,טמירקרַאפ סעּפע ךיז רע
 ןעצ יד ןופ ןכעלטיא רַאפ .ק 30 סיוא טכַאמ סָאד .קיטש ַא לדנער ַא ,טכיל טימ דניצַא

 -שינ .טמוק חישמ רעדייא -- ןבירשעג טייטש טרָאד יפכ -- ןעשעג ןלעוו סָאװ ,סנכייצ
 ָאד זיא'ס --- .עקעּפָאק ַא ןופ רעקינייו טכַאמעגסיוא סע טָאה רעירפ !חקמ ַא ןופ השק
 דניצַא ָאטשינ .ןסעומש רעטעּפש רעבירעד ןלעוו רימ .ןַאלּפ רעליואוו ַא רעייז רימ ייב

 ןעמל .ךעלטניירפ רָאג ךייא טסירעג רערעזדנוא ןוויוא-רעטניה רעצנַאג רעד -- .טייצ ןייק
 ,םכינחמד םיריבגה םולשכב ןגעווטעניימנופ ןסירג ןזָאל וצ יניגב שורפל םשח ןעמלו םשה

 ןוא תועונצה רעבייוו ערעייז טימ המודכו ווָאקלַאיּפָאּפ ,גרַאבגניז ,רעלדירפדנַאל םיהאה
 רעייז טימ ,השקשינ רָאנ ,ךעלטנעק טינ וליפא ייז ןיִב ךיא םגה .ןבעל ןלָאז ךעלרעדניק

 סע ?ריא טײטשרַאפ .ןָא דובכ ייז וט ךיא ,ןסייה סע ןָאל .טלעו יד טננילק ןעמָאנ
 ל"דו .הבוט רעייז ןפרַאדַאב בורקב ,ךיז טכַאד ,לעוו ךיא ,ןעמוק ץונוצ ךיוא עקַאט טעוו
 עגרה וזב ...!גיצ ַא ןפיוק ןענעק שטָאכ לָאז ךיא ?גיצ ַא ,ייא .ןָא ךיז טסיוטש ןוא

 -קערש ַא רעייז .עילימַאפ !עשידִיי ַא ךָאנ ףרָאד טענופ ןעמוקעגנָא עקוועדַאיענוט ןיא זיא
 ,טייצ ןייק ָאטשינ ,ןפיול זומ ךיא -- !עטכישעג עכעל

 עלעדנעמ ןטקה
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 ווירב רעטייווצ
 עקוועדַאיעט ק"קב םירפס רכומ עלעדנעמ וצ ָאװענוטלאב ק"קמ רעדנעס 'ר
 טרָאפ ךיז ריא טָאה ןגייוושליטש גנַאל ַאזַא ךָאנ סָאװ ,עלעדנעמ 'ר ,קנַאד םענייש ַא

 ריא זַא ןעזעגסױרַא בָאה ךיא ןכלעוו ןופ ,ווירב א טימ ןעיירפרעד וצ ךימ טנָאמרעד
 רעוו סָאװ ,טייצ ַאזַא ןיא עלעדנעמ 'ר ַא סע טגייווש יוװ .שטייטס .םשה ךורב ,ךָאנ טנעל
 -ַאב קרַאטש ןיב ךיא םגה !טביירש -- ןעּפ ַא רעװ ןוא טדער ליױמ ַא רָאנ טָאה סע

 ץנַאג ןיימ בירקמ ןיב ןוא טכַאנ יװ גָאט טשינ ור ךיא ,טשינ ףָאלש ךיא ,טקיטפעש
 קנַאד ןייק ,גנונױלַאב םוש ןייק רַאפרעד ייז ןופ ןבָאה וצ טשינ ,לארשי-ללכ תבוטל ןבעל

 ןטעב טשינ ךימ זָאל ,דובכ ףיוא טשינ טרַאװ ךיא זַא תודע ןיימ זיא טָאג ,וליפא טשינ
 ,תוישעמ ןטכַארטסיױוא ,טייהרעטצעזעצ ןדייר ךיז םיאנוש ןזָאל .םימש םשל ץלַא ןיימ ןוא
 טיפ טימ ןוא ןושל טימ ,עיגרענע טימ שטנעמ רעכלעוו ?ייז טרעה רעוו ,סענעי ,סָאד

 ןלייצרעד וצ רדסכ ןביױהנָא לָאז ךיא זַא ?האנק תמחמ םיאנוש ןייק טינ טָאה המודכו
 זַא ןעלגנַאר טפרַאדַאב ךיז בָאה ךיא  ױזַא יוװ ,טנייה זיב רעירפ ןופ תוישעמ עלַא יד
 ךיז רעדָא טרעפטנעעג ןעמ טָאה ,ןיינ ,סָאד רעגייטש ַא ןָאט לָאז ןעמ ,טגָאזעג בָאה ךיא
 ןעד ךיא בָאה .סניימ ףיוא סױרַא עקַאט זיא ךָאנרעד טשרע ןוא ,טכַאמעג קידנסיוװ טינ
 ןוא ןָאט וצ טנייה ןבָאה ענעי עכלעוו טימ ,ןכַאז עלֶא יד ןבעגעגפיוא גנַאל ץנַאג טשינ
 טשינ ךימ טעװ ךַאז ןייק ?סיוא סע טכַאמ סָאװ רָאנ ?וצ ןצנַאגניא ךיז סע ןביירש
 -ַאב קרַאטש טימרעד ןיב ךיא םגה ןוא .תובוט ןָאט וצ םיא ,קלָאפ ןיימ ןופ ןטלַאהּפָא
 סָאװ ,ןשטנעמ טלעװ ַא ןרעפטנעוצּפָא טייצ יד טשינ רימ טקעלק סע ןוא טקיטפעש
 ריא רעייט יוװ ,ןזייוו וצ ידכ רָאנ ,תושקב ײלרעלַא ןוא ווירב טימ טושּפ ךימ ןפרַאוורַאפ
 ךייא ךיא רעפטנע ,ןביירש טּפָא רימ טלָאז ריא ,ןיב ךיא ןרעג קרַאטש יװ ןוא רימ טייז
 ידכב ,רוציקב קרַאטש ןוא רעטרעוו ענייר ,עלעדנעמ 'ר ,ךייא ריא טָאה טֶא ,דימו ףכית
 ,ןסיוו טלָאז ריא

 טשינ .טכער בָאה ךיא זַא ,רעטייוו טזייװַאב לדרעפ רעייא טימ השעמ עקירעיורט יד
 ןיא ,ואוו ןורכז םענופ ּפָארַא רימ זיא'ס ,ןעקנואוועגנָא איבנ ַא יוװ ךיא בָאה לָאמ ןייא
 ףיוא ךיוא ןעייטש םיבנג יד .ןכַאז עכלעזַא וצ לגוסמ ןענייז תוחילס יד זַא ,טרָא ןכלעוו
 ךס ַא ןוא .םיסנ ףיוא ןייז ךיז ךמוס טשינ ,ןקוקמורַא ךיז ןדיי ןפרַאדַאב ןכב .תוחילס וצ
 ךס ַא ןענעק ןוא העד עסיורג יד ָאי ךָאד ןבָאה ייז ,םינבר יד ןענייז ןירעד קידלוש
 ...ןקריוו

 ווירב רעייא ןיא ןָא טבייה ריא סָאװ ,ןָאטעג ריא טָאה ,עלעדנעמ 'ר ,טכעלש רעייז
 ךימ ריא טָאה טימרעד .סעומש םעד רעביא םיצולּפ טסייר ןוא ןכַאז עקיטכיוו ךס ַא
 ץרַאה סָאד זַא ,ףסומ ךָאנ רוּפכ-םוי ןטצעל םענעי ןָא ךימ טנָאמרעד סע .טציירעצ רָאנ
 ןופ רָאנ טכַארטעג רימ ןבָאה ןפיל יד ףיוא עהַאמס טימ ןוא טשלחעג טוג זדנוא טָאה
 טגעלפ ןוא ןסע ףיוא סעומש םעד ןריפפיורַא למינּפ טסנרע ןַא טימ ץל רעד טגעלפ ,ןסע
 ,עשַאק טימ עציוודעל ענעטָארבעג ַא : םילכאמ עשידיי לטעצ ץנַאג ַא זדנוא ןענעכערסיוא
 ,ךעלעפרַאפ ,לזדלעה טליפעגנָא ןַא טימ  טסייה סָאד ,קינייוװניא בנג ַא טימ לגוק-ןשקָאל ַא
 ַא זיא טיטעּפַא רעד ,ךיילב ןרָאװעג ןענייז רימ .המודכו ןווירג טימ טלגערּפעגניא טוג
 עשטעּפ ,ןכוקנַאפ ,לומערכ :רעטייוו עקַאט ץלַא רע ןוא ,ןעּפישז רימ סָאװ םיוק ,קערש
 'ר ,תונמחר טָאה ...סעמיצ-קַאנרעטסַאּפ ןֹוא קידניא ןַא ןופ ּפָארק ,ךעלצענעּפ סימ
 טביירש ,עקוועדאיענוט ןיא ,זדנוא ייב -- .רָאלק גנידצלַא ,תוכיראב טביירש ןוא !עלעדנעמ
 סױרַא טינ טגָאז ןוא ,(ןעניימ יאדװַא ריא טזומ עיסימָאק ַא) טעטימָאק ַא ָאד זיא ,ריא
 -טשינ לדרעפ רעייא טימ השעמ יד טניז רשפא) ןרָאװעג טעטימָאק רעד זיא ןעוו ,ףרַאש
 ענעבילקעגסיוא ןדיי טרָאס ןכלעוו ןופ ןוא טעטימָאק םעד ןיא טציז רעוו ? (טכַאדעג-ָאד
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 זיא יװ ןוא טעטימָאק םעד ןיא טייל ענעי עלַא יד ןענשרד סָאװ ? םיא ןיא ךיז ןעניפעג

 ךייא רַאפ גנידצלַא חיטבמ ןיב ךיא -- ? טכעלש יצ טוג ,ןדיי רעביא גנוניימ רעייז ללכב

 םענופ תוהמ םעד ןסיוו רעבָא ךיא זומ רעירפ רָאנ ,הצע ןַא ,טרָאװ טוג ַא טימ ןָאט וצ

 סיוא סע טעז יװַא סעפע ,לארשי-אנוש ַא ןייז רעכיז װמ טנעדיזערּפ רעד .טעטימָאק

 ךָאד זיא אמתסמ ,ןסיוי וצ טוג זיא'ס ?סגנױזַא רע זיא רעװ . . .ךיז ןעמירקרַאפ ןייז ןופ

 סיוא טמוק'ס זַא ןוא ,םינודא עסיורג יד טימ ןיב ךיא טכָאקעגסױא יװ .טנַאקַאב ךייא

 ,ןרעייא ןַאלּפ םעד ןסיוו וצ עװַאקישט רעייז ןיב ךיא .. .טרָאוװ ַא ןפרַאװרַאפ ךיא ןעק ,לָאמַא

 !טביײרש ,עלעדנעמ 'ר ,טביירש

 ,לארשי קלָאפ ןייז ביל טָאה סָאװ םכדידי
 רעדנעפ

 ךא

 ןוירב רעטידד

 רעוװענוטלאב רעדנעס 'ר וצ עקוועדאיעתט ק"קב םירפס-רכומ עלעדנעמ

 סָאװ ,ליפעג יד ןסיגסיוא ךיא זומ ,הבושת ךייא ןביײרשּפָא ךימ םענ ךיא רעדייא

 רענייא יו ךלוהכ : רעטרעוו-הצילמ טימ ,טקעוועגפיוא ץרַאה ןיימ ןיא טָאה ווירב רעייא

 טעזרעד םיצולּפ ,'וכו טנערברַאפ טשרָאד ןופ זיא גנוצ ןייז ןוא רבדמ רעד ןיא טייג סָאװ

 וצ דניוושעג זָאל ַא ךיז רע טוט ,ןונבל גרַאב ןופ טניר רעסַאװ לַאװק קידעבעל ַא רע

 לַאװק םענופ טקיװקרעד ךימ ךיא בָאה ױזַא ,םירבא ענייז עלַא טקיווקרעד ןוא ןעקנירט

 ערעייא ןופ ןעקנורטעגנָא ךימ טָאה ריא זַא ,רעדנעס 'ר ,דניצַא ,ווירב רעייא ןיא רעסַאװ

 לזמערכ יד טימ דניצַא ךייא ןקיטעזנָא רַאפרעד ךיא לעװ ןעקנַאדעג עקידרעסַאװ ענייר

 ,ןפרַאוװאוצסיוא ןבָאה טשינ רימ טלָאז ריא ידכב ,תושדח רעקוועדאיענוט ןופ ןזייּפש ןוא

 רענעי יװ טינ זַא ,ןסיוו טייז ,הנה .תוכמ ךיא ביג ןבעג ןוא םילכאמ רָאנ זייוו ךיא זַא

 ןימינב ןופ טייצ רעד ןיא ןעוועג זיא סָאװ ,ישילשה ןימינב ימיב היהש רעקוועדאיענוט

 ,םינצבק ןדיי טסייה סָאד ,עקוועדאיענוט עקיטנייה יד זיא ,ענעדיי יד לרעדנעס ,ןטירד םעד

 טרעמרַאפ ייז ןענייז טנייה רָאנ ,רעירפ יװ עקַאט עלַא זדנוא ייב ןענייז םינויבא עסיורג

 רעקוועדאיענוט סָאװ ,םעד תמחמ לסיבַא .לָאצ רעד ןיא ליפ ױזַא לָאמ יירד רשפא ןרָאװעג

 םוצ רָאנ ,זיא רעגייטש רעד יװ ,ערה ןיע ןָא עקַאט ךיז ןרעמ ןוא ןרעּפכורפ ןשטנעמ

 תעשב טצעזַאב ָאד ךיז ןבָאה עדמערפ יד ןופ ךס ַא סָאװ ,םעד תמחמ רעבָא לייט ןטסערג

 ךייא רַאפ טשינ ,תוחדק עוװָאיַאמה תעשב ןוא עדנַאמָאק עסָאבח ןופ תומחלמ עטמירַאב יד

 זיא עקוועדאיענוט לייוו .יַאמ תוריזג עסיוועג יד ךָאנ ןעמוקַאב ןבָאה ןדיי סָאװ ,טכאדעג

 ןייז ףיױא אנוש םעד טשינ טגיל ןוא טלעװ רעד ןופ ןסירעגּפָא ,לקניוו ןפרָאװרַאפ ַא

 טשינ טנױל סע .הרימש עסיורג ַא ךיוא טרָאד עקַאט תולד רעד זיא טנייה .טורשרַאמ

 "וט טָאה ןיילַא תומה ךאלמ רעדו ,סיפ יד וצניהַא ןכערב טשינמוא טסיזמוא אנוש םעד

 רַאפ טרעגייפ עמ רָאנ ,טשינ ןעמ טברַאטש עקוועדאיענוט ןיא .,ןסעגרַאפ עקוועדאיענ

 ,סרעטסיימ ָאד ןענייז רעניואוונייא עיינ יד ןשיוװצ .ןסיוא ךיא ןיב סָאד טשינ .ועגנוה

 ןייק טמוק רענייא זַא ,טנייה .רעפרעד יד ןופ ןדיי ײלרעלַא ןוא סערַאדנערַא ענעזעוועג

 "רַאּפ ןשירפ םעד ןקוקוצנָא לָאמַא יו רעטצנעפ יד טשינ ןיֹוש ןעמ טנפע ,עקוועדאיענוט

 עמ !ןעמונעג ךיז רע טָאה ןענַאװ ןופ ןוא סנױזַא רע זיא רע ,טרעדנואוורַאפ ןיושו

 ,עּפיצ .ףרָאד םענופ ןבירטעגסױרַא טָאה ןעמ ןכלעוו ,דיי ַא זיא סָאד זַא ,ןיוש טיײטשרַאפ

 ןצנַאג םעד טימ ןוא ךעלעקּפוּפ ןוא סעכעבעב יד טימ ָאד ךיוא אמתסמ ןיוש זיא ,בייוו ןייז

 ןלייצרעד וצ ָאד זיא ענעבירטעגסױרַא יד ןופ ןכעלטיא רעביא טעמכ .טײקמערַָא לסיב

 -רַאֿפ ךיז טָאה סָאװ ,יד זיא עלַא ןופ רעקירעיורט רָאנ .תוישעמ עכעליירפ ןייק טשינ
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 ךיא .ןעמוקעג רעהַא ןכָאװ רָאּפ ַא רַאפ טשרע זיא'ס עכלעוו ,עילימַאּפ רעד טימ ןפָאל
 ,לָאמ סרעדנַא ןַא ןלייצרעד וצ ּפָא סע גייל ןוא סעומש םעד ןגָאלשרעביא טשינ ליוו
 -ענּפָארַא טימ ,טגרָאזרַאפ ,טרעמוארַאפ םינצבק עשירפ יד ןענייז ןעמוקנָא םייב תליחת
 עקיטסול ,םינויבא עכעליירפ ענעסעזעג טלַא יד יוװ ייז ןרעוי רעבָא ךָאנרעד .זענ עטזָאל
 טפרַאװ סָאװ ,חוכ ַאזַא ךיז ןיא עקװעדַאיענוט טָאה סעּפע .סנוחטב-לעב עדליוו ,םינצבק
 ,סיוא לָאמ ןביז טײיּפש עמ ,טצענעג עמ .טייקליופ עקַאמשעג ַא ןשטנעמ םעד ףיוא ןָא
 !ןגרָאז טָאג זָאל ,ונ ,אלימ ...טע :ךיז ייב קידנטכַארט ,טנַאה רעד טימ ךַאמ ַא טיִג עמ
 -רָאג טייצ יד רימ ןעגנערברַאפ עקוועדאיענוט ןיא זדנוא ייב זַא ,טימרעד ןסיוא ןיב ךיא
 -ניא טפָא רעייז ךיז טביילקרַאפ עמ .ןטכַאדסיוא ךייא ךיז ןעק סע יו ,טכעלש יױװַא טשינ
 ,ןטשטָאּפ טלייצרעד עמ ,םינינע עקיטייז ײלרעלַא רעביא טדער עמ ,טסעומש עמ ,םענייא
 עצנַאג ױזַא ּפָא טציז עמ ןוא ןטייקיניילק עלַא טימ ךיז טריסערעטניא ,ךיז טרעּפמַא עמ
 ָאטינ זיא ענעשעק ןיא זַא ,ןבָאה וצ ןעניז ןיא טשינרָאג ,טכַאנ רעד ןיא טעּפש זיב געט
 רשפא גָאט ַא רעקוועדאיענוט יד ןכַאמ ןענַאלּפ .תילכת רעד ןייז ןעק סָאװ ןוא ןשָארג ןייק
 -ווא טשינ רעבָא ,ןענָאילימ רעביא רימ ןלייצ טלעג ,ערעדנַא רַאפ ץלַא ןוא ,טרעדנוה
 רימ יו ךיילגו ,האנה ןופרעד ןבָאה ןוא סווָאקַאילָאּפ ,סגרובזניג ,סדלישטָאר רָאנ ,ערעזד
 סָאד ,רעטַאעט ַא םוקמ רעייא ןיא ךייא ייב סָאװ סָאד ,תופתושב ןעוועג ייז טימ ןטלָאװ
 יװַא טרָאד זיא סעּפע .ןוויוא-רעטניה-שרדמה-תיב רעד רעקוועדאיענוט ייב זיא ענעגייא
 -גואוו טרעה/מ ,ןפָאלשרַאפ בלַאה ,ךַאװ בלַאה ,עינַאטמָאק ןיא ךיז טציז עמ ,םערַאװ היחמ
 טלייטרַאפ עמ ןוא ןייא טמענ ןעמ ,רעדנעל טריפ ,למיה ןיא טילפ עמ ,ןכַאז עכעלרעד
 סױרַא םיא טפרַאװ עמ ,לגנילק ןקידעכלימ םעד יװ ןעמ טרעה ".רגות םעד .זונידמ

 ,בקעי לוק לוקה .ליומ ןפיוא הירב ַא רע זיא רעבָא רַאפרעד ,וישע רָאנ טָאה סָאד ,טנעה
 ,לוק ַא ףיא ןעלדיז ,ןבעג תוצע ,ןענַאלּפ טימו ערעדנַא ןייז דבכמ ,ןעיירש טסייה סָאד
 ,רעקוועדאיענוט ןופ בקעי-ןב ַא רָאנ ןיוש טָאה ןעמָאנ ןביל ןייז רַאפ הנתמ עקיוָאד יד
 | ...ןיילַא עקַאט רע

 יז ןופ שארב .ןעײטרַאּפ רעדָא ,ךעלדער ךס ַא ָאד טנייה ןענייז עקוועדאיענוט ןיא
 רעדָא דרע רעד ןיא ּפָאק ןטימ --- ןדיי (1 : ױזַא ןשינעמענוצ טימ ןסייה ןוא ריפ ןענייז
 ןופ עטרעלקעגפיוא לסיב יד ןוא טייל עגנוי ןרעהעג ייז וצ .ליומ ןלופ ןטימ ןדיי עסייה
 טרעהעג ייז וצ .יינש ןופ סעקלעמָאג ענערָארפרַאפ ,עטהכאלמעג ןדיי (2 ;עקוועדאיענוט
 -ינעגרעביא רעדָא עכעלבעל (3 :םלוע ןשידיי רעקוועדאיענוט ןופ לייט רעטסערג רעד
 ןוא טינש םעיינ םעד ףיוא ןכַאמרעביא טייקשידיי עטלַא סָאד ןליוו סָאװ ,ןדיי עטעוועצ
 ...סרעגייווש ,םיקתוש ןדיי ױזַא טַאלג 4

 | ,ייקרעט -- רגות *
 -אמ ַא ןופ טכעלטנפערַאפ יײז טָאה סָאװ ,קישטײבָארָאװ .א יװ ,ןענייז ווירב-עלעדנעמ יירד יד

 1882 ןרָאי יִד ןיא ןבירשעגנָא ןעװעג ,ייוומ-עלעדנעמ רעסעהָא ןיא ןענופעג ךיז טָאה סָאװ ,טּפירקסוג
 יד ךָאנ דנאלסור ןיא טשרעהעג ןבָאה סָאװ ,ןעגנומיטש יד סױרַא יײז ןיא טגנערב עלעדנעמ ,4
 ןופ קיטקַאט יד טצַאשעגּפָא קיטכיר טָאה עלעדנעמ , : טביירש קישטיײבָארָאװ .א .,1881 ןופ ןעמַארגָאפ
 :סױא טָאה רע .עקידתועיבצ ןוא עשימָארגָאּפ סלַא טלּפמעטשעג יז טָאה ןוא גנוריגער רעשירַאצ רעד
 רעד ךרוד טעהנירגעג ,ןטעטימָאק-ספליה) "ןטעטימָאק עשידיי, יד ןוא סעיסימָאק-סגנוריגער יד טכַאלעג
 רעטסומ סלַא קידנלעטשסױרַא .תחנ קיצניװ טרַאװרעד עדייב ןופ טָאה רע -- (עיזַאושזרוב רעשידחי
 ווירב ןטייװצ ןיא) ןעמיוברעדעצ .א ןלדתשו ןוא טסילַאנרושז ןטסואווַאב םעד רעוט-ללכ ןשידיי א ןופ
 -נעמ זדנוא טיג ,("ץילמה, םעניא לקיטרַא ןשירעמירַאב סמיוברעדעצ שירעטסיימ עלעדנעמ טרירָארַאפ
 ןָארַאב ןוא וָאקַאילָאּפ ,דנאלדירפ) םידוהי רעגרוברעטעּפ יד וצ לסירעג ןייז ךרוד ןייטשרַאפ וצ עלעד
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 קָאטשניב .? וצ

 1882 ,רַאונַאי 24 ,סעדָא

 (שיסור ןופ)

 ןלָאצַאב ריא טעוװ לבור 21 עכלעוו ןופ ,לבור 45 ייברעד קיש ךיא !טניירפ רעביל

 טעװ עקירעביא יד ןוא ,לבור 4 תואצוה עניילק ףיוא עקַאט ריא ,דומיל-רכש ןעוועי רַאט

 שדוח ןקידנעמוק םעד .רַאונַאי ןוא רעבמעצעד :םישדח ייוצ רַאפ ןעמענ ךיז ריא

 זַא ,טביולג .ךייא ןעמוק סָאװ ,לבור 50 יד ןופ לייט ַא ןוא טלעג ןקישוצ ךָאנ ךיא לעוו

 טנָאקעג טינ ,ןסנַאניפ עניימ ןופ לגנַאמ םעד תמחמ ךיא בָאה ,ןליוו ןצנַאג ןיימ ייב

 ןשינעפרעדַאב ןוא ,טשינרָאג ךָאד ךיא בָאה טלַאהעג רעסיוא .רעמ דניצַא ןקיש ךייא

 ןיא טלָאוװ ךיא ביוא ,טקידניזעג רעווש ןגעווטסעדנופ טלָאװ ךיא .ךס יַא רעייז ךיא בָאה

 -עג ןדירפוצ רעייז טלָאװ ךיא ,טרעקרַאפ ;לזמ ןפיוא טגָאלקעג ךיז טרּפ ןלעירעטַאמ

 רימ ףיוא טקישעגנָא טינ טלָאװ םוטַאפ רעזייב רעד ןעוו ,עגַאל רעקיטציא ןיימ ןוכ ןעוו

 -ניק עטבילַאב ,עביל עניימ רעביא שפנ-תמגע ןוא תונויסנ ערעווש טייצ-וצ-טייצ ןופ

 זיא רעטָאפ ריא ןוא ,קנַארק זיא עינאמ .קילגמוא רעשירפ ַא טציא זיא טָא ...רעד

 ףיוא טרַאװ ןוא ךָאנ טרַאװװ ריאמ .רָאי עגנַאל וצ זדנוא -- שדוח םעד ןט16 םעד קעװַא

 25 קידנעמוקַאב ,עינלארוג ַא ןיא ןאזאק ןופ טייו טינ דניצַא טניד רע ,גנואיײרפַאב ןייז

 סָאװ ,טנוװָא ןיא טעּפש זיב ירפרעדניא ןופ רַאפרעד טעברַא רע ןוא ,טלַאהעג-שדוח לבורד

 זיא ס ,טרָאװ ןייא טימ .טנוזעג ןייז ףיוא גנוקריוו עכעלדעש ַא ,ךיז טײטשרַאפ ,טָאה

 טימ ןענעפָאװַאב ךיז ףרַאד ןעמ ,ןכַאמ וצ טשינרָאג זיא'ס דעבָא ,קירעיורט ןוא קיטעמוא

 ,ןעמעלַא זדנוא רַאפ ןטייצ ערעסעב ןופ גנוטרַאװרעד ןיא ןדייל ןוא דלודעג

 -גייא ןקירעיורט ַא רימ ףיוא טכַאמעג טָאה :"טעווסזאר, 2 רעמונ ןיא לקיטרַא רעייא

 יירד ךימָאטישז רעייא ןיא טכַארברַאפ טָאה ,ךעבענ ,ריא יוװ ,רָאפ ךיז לעטש ךיא .קורד

 טניירפ טימ ,טסייו ריא ? םענייאניא טינ טציא רימ ןענייז סָאוװרַאפ ,ךַא .קינַאּפ ןיא געט

 ןופ טרענעלקרַאפ קידנטיײידַאב טרעוו ןדייל סָאד ,ךעלקערש יױזַא טינ ןדייל סָאד זיא

 עקידנעמערַאװעד-המשנ ,עכעלטניירפ ןוא ליפעגטימ ןקיטילנגעק ןופ טֿפַארק רעד

 ריפ עלַא ףיױא ךימ דניבש :טרָאװכירּפש עשידיי סָאד טגָאז טסיזמוא טינ .,ןכערּפשעג

 טנָאקעג טָאה טרָאװכירּפש ךעלטלַאהניא-ליפ ַאזַא ."עקיניימ סָאד ןשיוװצ ךימ ףרַאװ ןוא

 ןדנובעגוצ קיטכירפיוא ױזַא זיא סָאװ ,קלָאפ ןשידיי ןקידנדייל-ליפ םייב רָאנ ןעמוקפיוא

 טינ ךיז טציא זיב ןָאק ךיא ןוא ןביירׂשנָא סעּפע ץלַא ךיז ביולק ךיא .עטנעָאנ ענייז וצ

 ןופ סנקלָאוװרעיורט עצרַאװש ,רעטצניפ זיא המשנ רעד ןיא ;טעברַא רעד רַאפ ןעמענ

 טימ ןָאט ריר ַא וואורּפ ןטסדנימ םעד ייב ןוא ּפָאק ןיא ןעשזדנָאלב ןעמַארגָאּפ עטצעל יד

 טימ רָאנ ,טניט טימ טינ ,ןיינ .לַאג ןופ לובמ ןכעלקערש ַא טימ ייז ןעָארד ןריהעג יד

 רעירפ ןעמ ףרַאד ןביירש ןימ ַאזַא רַאפ רָאנ ,ןביירש וצ סיוא טציא טמוק טולב ןוא לַאג

 יצ ןוא עיצַארעּפָא ערעווש ַאזַא ןטלַאהסיוא רע טעוו יצ ,םזינַאגרָא םעד ןשרָאפסיױא

 -עלרעניא ןוא ןליפעג עטעוועשובעצ קרַאטש ,עטמיוצעג-טינ יד ןופ ןצַאלּפ טינ רע טעוו

 -גואו טינ רעמ ךיז טעוו ריא ןוא ,טניירפ ןיימ ,ןייטשרַאפ ךימ טעוװ ריא .גנוגער רעכ

 .טייהרעטצונעג טינ גנַאל ױזַא רימ ייב ןיוש טגיל רעדעפ ןיימ סָאװרַאפ ,ןדעד

 ."םיריבג יד ןוא ןעמיוברעדעצ ןשיװצ דיישרעטנוא ןסיורג ןייק טינ טכַאמ רע זא ,(גרובצניג
 רעבָא ,טלעװ עשידיי עקידטלָאמעד יד ןלָאמ טלָאװעג ווירב ןופ םרָאפ ןיא ,תועמשמ ,טָאה עלעדנעמ

 עלעדנעמ טָאה ,טנַאקַאב יװ .טקידנערַאפ טשינ ,ןוװיטָאמ עטנַאקַאבמוא בילוצ ,ןעגנורעדליש יד טָאה רע

 טָאה רע ואװ ,"ןָאגַאװ ןיא תפי ןוא םש, ,"םיהַא קירוצק : ןעגנולייצרעד עקינייא ןבירשעגנַא ךַאנרעד

 ,דנַאלסור ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ ,םעד וצ גנולעטש ןייז טכַארבעגסױרַא םרָאפ רעדנא ןַא ןיא



 7 םירפס רכומ עלעדנעמ ןופ וירב

 ךייא שוק ךיא ןוא םורַא ךייא םענ ךיא !טניירפ רערעייט ,רעביל ןיימ ,טנוזעג טייז
 ,ןצרַאה ןצנַאג םענופ

 שמיװַאמַארבַא .ש רעייא

 סעדָא ןופ ןעלעדנעמ ךרוד ןבירשעג ןענייז ,וירב רָאּפ עקידרעטײװ יד יװ ,ווירב רעקיזָאד רעד
 ,קָאטשניב הקבר יורפ וצ ,החּפשמ-קָאטשניב רעד ןופ רעדילגטימ יד וצ ןוא קָאטשניב .ל טניירפ ןייז וצ
 יעג טָאה החּפשמ-קַאטשניב יד .רעדנַאסקעלַא-אשאס ןוז םעד וצ ןוא ,עניטסענרע-עניט רעטכָאט רעד וצ
 -ןיב יד ייב יז טָאה טניואוועג ; ןענרעל ןבילבעג זיא אװעי רעטכַאט סעלעדנעמ ואוו ,רימָאטישז ןיא טבעל
 ,זיוה ןיא סקָאטש

 זיא רעעלעוו ,שטיװָאמַארבַא ליאַאכימ -- ןוז סעלעדנעמ ןיא ,טנָאמרעד ווירב םעניא טרעװ סָאװ ,ריאמ
 -ָצג ,שיסור ןיא רעטכיד רעטנַאקַאב א ןעװעג זיא רע .ןרָאװעג טקישרַאפ גנוריגער רעשירַאצ רעד ךרוה
 רעטכָאט א ,ליװערפ עד עשזאר אפעינאמ -- ,יורפ סנוז ןייז זיא עינַאמ ,ןוויטָאמ עשידיי ףיוא ןבירש
 זיא רֶע ןעװ ,טנאקַאב ריא טימ ךיז טָאה ריאמ .גרוברעטעּפ ןיא ןטמַאאב-הכולמ םענעעזעגנָא ןַא ןופ
 ,(רָאטיטעּפער) רערעל ַא זיוה רעייז ןיא ןעוועג

 טעטש ליפ ןיא ןעמוקעגרָאפ ןענייז סָאװ ,ןעמַארגָאּפ עשיסור יד ךָאנ טייצ ערעװש יד ןעוװעג זיא'ס
 ,ערעדנַא ליט ןיא ןוא רימָאטישז ,סעדָא ןיא ךיוא ,דנַאלסור ןיא

 -םָארגַאּפ רעד ןגעװ ןוא םיבוטי-םוי-רעטניװ עכעלטסירק יד ןגעוו לקיטרַא סקָאטשניב .ל טניימעג (1
 ,"ןינַאירימָאטישז, טעמתחעג ןעוועג זיא לקיטרַא רעד .,רימָאטישז ןיא טשרעהעג טָאה סָאװ ,גנומיטש
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 קָאמשניב יורפ וצ
 1882 ,רַאונַאי ןט24 ,סעדָא

 ! קָאטשניב םַאדַאמ ,טניירפ רערַאבצעשּפָאמוא ,רערעייט

 ךייא ךיא לעטש ,ביירש ךיא תעשב .שידִיי טסָארּפ ןדייר ךיא ליוו ךייא טימ ,ןיינ
 ןבָאה רימ סָאװ ,ןושל םעד ףיוא ךייא טימ דער ןוא ןגיוא עניימ רַאפ קיצנעייטש רָאפ
 בָאה ,ווירב רעייא ןטלַאהרעד בָאה ךיא יו עקַאט ףכית .טדערעג ךיז ןשיווצ ךעלנייוועג
 ,טסוג רעייא ןיא ,טוג השקשינ ןבירשעג בָאה ךיא :,ןּפיסָא וצ ןבירשעג תויהש ןָא ךיא

 -וַצ םיא ןופ טלָאװ (ריא) ןוא קיטירק רעייא ןטלַאהעגסיױא טלָאװ ווירב ןיימ זַא ױזַא
 דניצַא זיב רָאנ ,ןרעפטנע וצ דלַאב רימ ןטעבעג קרַאטש ןּפיסָא בָאה ךיא .ןזעוועג ןדירפ
 םיא ךיא קיש ,ווירב ןייז ךיא טלַאהרעד םיוק .ָאטינ הבושת םוש ןייק ךָאנ םיא ןופ זיא
 ןכַאז עכלעזַא וליפא ,ןטייקינילק עכלעזַא רָאנ טשינ ,רעכיז טייז .ךייא וצ ּפָא דלַאב

 ןצרַאה ןצנַאג םעד טימ ךיא ןיב ,ימ עסיורג ליפ ןוא טנוזעג ןטסָאק סע לָאז ךימ סָאװ
 ךייא לָאז ךיא ,ןפלעה רָאנ רימ לָאז טָאג יאוולה .,ןָאט וצ טיירעב דימת ןגעווטרעייאנופ
 טָאה ריא סָאװ ,גנידצלַא ןוא טפַאשטניירפ רעתמא רעייא רַאפ ןענידּפָא ןענָאק ןדיירפ ןיא
 ךיא בָאה זיוה ןיא ךייא ייב ,תורצ עניימ דימת טליפעגטימ טָאה ריא .ןָאטעג רימ וצ
 ,רעקיטפערק ,רעקיאור ןעגנַאגעגקעװַא ןוא םירוסי לקעּפ ןיימ טימ טגײלעגּפָא 'זימת ךיז
 .עגושמ ןוא טנוזעג ןוא שירפ -- טגָאז עמ יו -- ךיוא עקַאט לָאמַא ןוא

 סעּפע ריא טָאה ?ןטנװָא יד וצ ריא טגנערב יװ ? דניירפ ןיימ ,ריא טכַאמ סָאװ ,ונ
 יד ןיא יו ,ייט רעזעלג ךס ַא סעּפע טנוװָא ןייא סיוא ריא טיג :,עניישט רעייא ןופ עפש
 טּפַאכ ? סערבעצ יד ךעלטקניּפ ,טַארוקַא לטעטש ןיא ךייא ייב ןעמ טסע ? ןרָאי עקידרשטירפ
 גיוא עטוג ַא טנוװָא ןייא ףיוא ץעגרע ךיז ןעמוקפיונוצ םייב לטעטש רעייא ןיא טרָאד ןעמ
 טלַאפ ףָאלש רעד זיב ,רדסכ העש עכעלטע ,טכַאדעג ןדיי ןייק רַאפ טשינ ,טצענעג עמ ןוא

 רימָאטישז זַא ,ךָאד טסייוו ריא ? ןטייצ עטוג עטלַא יד ןיא יוו יװַא ,זָאנ ץיּפש םעד ףיוא
 טמולח סע ,טפָאלש טרָאד גנידצלַא ,עינלאּפס רעטסעב רעד רַאפ ןטלַאהעג דימת ןיא בָאה
 ןענערב ןסַאנ יד ףיוא סענרעטמַאל יד :ןגיולפעג טשינ ,ןגיוטשעג טשינ סָאװ טרָאד ךיז
 היאר יד ,הלילח ,ןכַאמ ֹוצ עילַאק טשינ ,ךעלרעטצניפ ,לקנוט ,ךעלּפמעלטכַאנ עטוג יווװ
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 לסיבַא ןקַאנקסיוא ןוא רַאוטָארט םעד ףיוא ךיז ןעיצסיוא ,ןלַאפ ןצימע ןרעטש וצ טינ ןוא

 -רעטנוזעג ןפָאלש ייז ןזָאל ,טכַאנ עטוג ַא ןעמָאנ ןיימ ןיא טרָאד ייז טשטניוי .רענייב יד

 סָאװ רעבָא ,לָאמַא ןעקניטש ,ןסייב סָאװ ,ןצנַאוו לסיבַא עקַאט ָאד זיא טוָאד ,תמא .טייה

 ,סיוא סע טכַאמ
 ךיוא ןיוש זיא ןיילַא רימ ןוא,טכַאנ עבלַאה םורַא טציא ןיוש זיא'ס ,טרעדױלּפעג גונעג

 ןוא טנוזעג רימ עשז-טייז *.עבשזולס ןיימ וצ ירפ ןייטשפיוא זומ ךיא .ןפָאלש וצ טייצ

 ,טניירפ ןתמא ןטסעב רעייא ןיא ,רימ ןיא טינ טסעגרַאפ ןוא ךעלקילג
 שטיוװַאמארבא .-י .ש

 .ךעלטניירפ רָאג עלַא ךייא טסירג בזיוו ןיימ

 ,גרוברעטעּפ ןיא טניואװעג ,קָאטשניב בייל ןופ רעדוהב א ,קָאטשניב ףסוייּפיסָא (
 "טפַאשטנײרפטסַאג ַא ןיא ןעקנירט ןוא ןביילקפיונוצ ךיז ןעמ טגעלפ ןיוה ןיא סקַאטשניב יד ײב (2

 .ייט צרשפסַאמטא רעכעל
 ,הרות-דומלת רעסעדָא רעד ןיא טעברא יד -- טסניד יד (ג

 ךד

 קָאטשניב עניטסענרע וצ

 1882 ,רַאונַאי 24 ,סעדָא

 (שיסור ןופ)

 ! ערעייט עניט

 ןיב ךיא .רעדנוזַאב טינ ריד ךיא ביירש לָאמסָאד סָאװ ,לחומ קיטומסיורג רימ ייז

 "וצּפָא לסיבַא טייצ רימ זיא'ס ןוא ,טעברַא רעקיגָאטײב רעד ןופ דימ ךעלקערש דניצַא

 .ךעלרעדניק עלַא ןשוק עמערַאװ ןוא סורג ןקיצרַאה ןיימ רעביא ביג .ןעור

 ,טניירפ ןייד

 שטיווָאמַארבַא .י .ש

 ךפ

 ןרעּפלַאה השמ וצ
 1884 ,ינוי ןט5 םעד ,סעדא

 ! השמ רערעייט ןיימ

 גנוצ יד זַא ױזַא ,ץרַאה ןיימ טרענייטשרַאפ ןבָאה טייצ רעטצעל רעד ןיא תורצ יד

 ַאזַא זיא סָאד .טרָאװ ַא ןביירש וצ טנַאה יד ןוא ןדער וצ טגיילעג טשוינ ךיז רימ טסָאה

 ןוא לָאמַאטימ וצ-ןטערט םירוסי עקרַאטש ןעוו ןשטנעמ ַא טימ ךיז טכַאמ סָאװ ,ןגייווש

 ; ןרערט עקיטולב טימ ןענייוו ןוא ןעצכערק יװ רעמ ךס ַא ןבעל ןוא טנוזעג םיא טסָאק'ס

 רעסיורג ַא ןיא ןעמ זיא ,טייז רעד ןופ ףליה ַא סעּפע ןָא טרעיודעג סעכלעזַא ביוא סָאװ

 ,טימעג רעטיב ןיימ טליפעג טסָאה ,טניירפ רערעייט ,וד .שטנעמ סיוא ןרעוו וצ הנכס

 צסױרַא ןעמונעג ךיז ןוא ,טכיל ַא יו סיוא ייג ןוא קנַאצ ךיא זַא ,ןענַאטשרַאפ טסָאה

 ןוא טדערעג ןוא טדערעג רימ רעביא טסָאה וד .,ּפָאק םענופ הרוחש-הרמ יד רימ ןגָאלש

 8 טנפעעג רימ ךיז טָאה סע .ץרַאה ןופ ןייטש רעד ּפָארַא רימ זיא דייר ענייד ןוט

 רעטרעוו ןיא ייז ןסיגוצסיוא ןָאטעג ןערב ַא סעּפע ךימ ןוא ןליפעג עסייה לַאװק רעשירפ

 סָאד ףיוא ענסעוו ןיא טקעוו סָאװ ,ןערב רענעי זיא סָאד .טלעוװ רעצנַאג רעד 'דַאפ יירפ

 "יו ךיז ןרעקוצקירוצ ,דמערפ רעד ןיא ץעגרע ,עלעגייפ-רעמוז עטלגָאװױַאפ ,עטבירטַאב

 עשידיי סָאד םגה ןוא ...ןבעל רעגייטש קידרעירפ ןייז וצ ןוא טסענ ןייז וצ םייהַא 'רעד

 ,טערַאמכ עטכידעג ,ץעצרַאװש טימ םורַא-ןוא:םורַא טקעדַאב דניצַא זיא סרעזדנוא ןבעל
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 זיא -- קערש ַא קירעיורט ,טנעלע ,טסיוו םוטעמוא ,ןטייז עלַא ןופ ןזָאלב ןטניוומערוטש

 -עג ךָאד ןצרַאה ןפיוא ,ןגייווש-ליטש ןגנַאל ַאזַא ךָאנ ךיז ןּפַאכפיױא ןיימ ייב דלַאב רימ

 ,ןבעל ןשידיי םענופ לקניוו םענעי ןיא ,ןיהַא ןגיוצעג סעּפע ךימ טָאה סע .טֹוג סעּפע ןעוו

 םעד לָאמַא געלפ ךיא עכלעוו ןופ ,ןעניױשרַאּפ עטנַאקַאב עטלַא עניימ ךיז ןעניפעג סע ואוו

 -עג ךיו קרַאטש רימ טָאה סע .תוישעמ עכעלרעדנואוו ,עדליוו הנושמ ןלייצרעד םלוע
 רעטכעלש רעשידיי רעד ףיוא גָאלק ןוא רעמָאי ,תוניק : טייל עניימ וצ רעדיוו טסולג

 ,ךיא לע סקידנענייװ ַא ןליּפש .ןיז ןיא סניימ ןגעלעג זיא רימ ,טייז רעד ןיא -- עגַאל

 ו"ק ,םשה ךורב ,רעדניק עשידיי ןבָאה תורצ טימ .רעטעּפש ןעמַאזרַאפ טשינ ,השקשינ

 תורצ ,קירוצ רָאי טנזױט עכעלטע טימ טַאהעג ייז ןבָאה ײלרעלַא תורצ .טשינ הגאד

 טָאג ןייא רָאנ טסייוו ,קע ןַא ןבָאה ןלעוו תורצ עלַא יד ןעוו ןוא דניצַא ייז ןבָאד עכלעזַא

 ,םדו:רשב ַא ,שנעמ ַא יו רעמ טשינ טרָאפ ךָאד ןעמ זיא לייוורעד ןוא ,ליואוו ןיילַא

 עקַאט ןוא ןָאט ליּפש ַא ןןָאט ךַאל ַא ,טייז רעד ןיא ןָאט קוק ַא לָאמַא טרָאפ ךיז טסולג סע

 ךורב ,ןפָארטעג ךיא בָאה ןענױשרַאּפ עטלַא עניימ .ךיוא לצנעט ַא סכעלייוורעטניה ןּפַאכ

 .גנעג עקידהנושמ ןוא ןזירּפַאק עטלַא עלַא ערעייז טימ קרַאטש ןוא שירפ עלַא ,םשה

 רעביא וענ יד ייב ךיז ןסייר ןוא שירַאנ לָאמַא ךיז ןכַאמ ,ךיז ןרעמ ןוא ןרעּפכורפ ייז

 רענייא ןבָאה רימ ...טלעוו ַא טביילב ,השקשינ ,טלעוו יד .רעירפ יו ױזַא ןכליּפש ַא

 ךיז טעז ןעמ ,טָאג זיא טבױלעג/;סָאװ ,ןלָאװקעגנָא רָאג ןוא טנעקרעד דלַאב ןרעזנַא םעד

 ןיב ןביוא ןופ טכַארטַאב טוג ,האנה סיורג טימ טקוקעגנָא ייז בָאה ךיא .טייהרעטנוועג

 ,ךוב ןקיזָאד םעד ןיא ייז ןופ רָאנ לייט ַא ןופ גנובײרשַאב ַא סױרַא דניצַא ביג ןוא ּפָארַא

 סָאד זיא ריד ךרוד .ץרַאװ טרענײטשרַאפ ןיימ טנפעעג טטָאה ,השמ רעביל ןיימ ,וד

 "נַא ביוא .הנתמב רעבירעד סע ךיא גנערב ריד ןוא ןרָאװעג דלונ עניימ קרעוו עקיוָאד

 ,טייז ןיימ ןופ ךיא .טשינ ךיא סייוו סָאד ,חוכ-רשיי ַא רַאפרעד ןגָאז ריד ןלעוו ערעד

 -נומרעד ךימ טסָאה וד סָאװ ,רַאפרעד םלוע ןצנַאג ױעזדנוא רַאפ ָאד ריד קנַאד ,רעבאא

 ,דייר עטוג ןוא עגולק ענייד טימ טקרַאטשעג ןוא טסיירטעג ,טרעט

 ןרָאי עגנוי יד ןיפ ךָאנ טניירפ רעיירטעג ןייד

 שטיוװָאמַארבַא .י .ש

 ,"װיוירפ םעדק וצ עדעררָאפ א יװ .טכעלטנפעהאפ זיא ווירב רעד

 ןיא םיא ײב סָאה ץללצדנעמ סָאװ ,סעדָא ןופ ןרעפלאה תשיֿב טניירפ רעטוג סעלעדנעמ זיא השמ

 רעטוג ןייז ,ןרעּפלאה השמ  ,רימָאטישז ןיא ןעװעג זיא עילימַאפ סעלעדנעמ ,ןייז ןעו ,טכארברַאפ זיוה

 סעלעדנעמ םענייא ןופ ןעעז רימ יװ ,טפעשעג ןייז ןיא עלעטש א ןעלעדנעמ ןבעג טלָאזעג טָאה ,טניירפ
 ,ווירב א
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 קָאטשניב .ל וצ
 1884 ,רעבמעטּפעס ןט1

 (ווירב א ןופ גוצסיוא)

 ,תוכרב יד ןייא טרזח קישימ יװ ,טנעײלעג בָאה ךיא תעב ?ןביולג רימ טעוװ ריא

 ןגייל וצ ףיוא ,עלעטנעה שידניק ןייז זיולב קידנכַאמ ,םיא טימ טנרעל רעטָאפ רעד סָאװ

 רעדייל בָאה ךיא סָאװ ,סָאד ןוא ,ןגיוא יד ףיוא ןרערט ןטָארטעגסױרַא רימ ןענייז ,ןיליפת

 -- רימ רַאפ ןָאט טציא ךייא ךיא טעב ,ןליפרעד ןיײלַא טנָאקעװ טשינ טונימ רעד ןיא

 ,קרַאטש ןשוק ןוא ןעמשנמורַא םיא

 ,אשימ -- ןוז סקָאטשניב .ל ןופ הוצמ-רב רעד וצ ןבירשעג זיא ווירב רעד
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 וואנָאטזעב .לַא .פ .פַארּפ םוצ

 1885 בייהנָא ,סעדָא
 (שיסור ןופ)

 !שטיװעיעסקעלַא רטָאיּפ .ה .ג

 ןט'25 ןופ גָאט םוצ טרעַאב ךימ ןבָאה טניירפ עניימ רעכלעוו טימ ,גנורעייפ יד

 טָאה ,טייקיטעט רעשירַארעטיל -- ןטפערק עניימ טיול -- רענעדיײשַאב ןיימ ןופ ,ייליבוי

 ןטלַאהרעד בָאה ךיא יװ ,םעד ךָאנ גנוטײדַאב ערעדנוזַאב ַא ןעמוקַאב ןגיוא עניימ ןיא

 ןָאזרעּפ ַא ןופ ווירב רעכעלטניירפ ַא .ליפעגטימ טימ לופ זיא סָאװ ,גנוסירגַאב רעייא

 ןופ טלעו רעכעלטפַאשנסיװ רעד ןיא טרָא ןעעזעגנָא ַאזַא ,ריא יוװ ױזַא ,טמענרַאפ סָאװ

 ייל ןפיוא רעוט ןעמערָא ןַא ןופ חמשנ יד ןעיירפרעד טשינ טשינ ןָאק ,קלָאפ ןשיסור

 ןעװ ,געט עכלעזַא ןיא סרעדנוזַאב ,קלָאפ ןשידיי ןטוָאלרָאװרַאפ םייב טיבעג ןשירַארעט

 -ַאב ַא ןיא ווירב רעיא .ןגָאלּפ עטנידרַאפמוא ןטייז עלַא ןופ ךיז ןטיש ּפָאק ןייז ףיוא

 "יוהרעד ןייק טלעפעג טשינ ךָאנ ךיז ןבָאה טלעוו רעד ףיוא זַא ,זייווַאנ רעכעלרעּפנייש

 ןופ דיישרעטנוא ןָא עטנעָאנ עלַא וצ עביל רעקילײה טימ ןרעקַאלּפ סָאװ ,רעצרעה ענעב

 טָאה ןָאזרעּפ רעייא ןיא זַא ,ןייזטסואווַאב רעד ךעלקילג ךימ טכַאמ סע ,ןביולג ןוא עיצַאנ

 .לארשי רעדורב ןייז ,רעביירש-סקלָאּפ ןשידזי ַא ,רימ ןיא טסירגַאב קלָאּפ עשיסור סָאד

 .עיצַאנ רעסיורג רעיא דובכ טפַאשרַאפ טַאט עלעכַאנ רעייא

 םענייא ךעלנע זדנוא טכַאמ סָאװ ,ךירטש ַא ףיוא יװ ,ןָא ריא טזייוו ווירב רעייא ןיא

 "רעד .ךיילג עדייב ןגָאמרַאפ רימ עכלעוו ,קלָאפ ןשידיי םוצ עביל רעד ףיוא ,ןטייווצ םוצ

 רימ סָאװ ,ןגעוו יד עגונב דיישרעטנוא ןקיטכיוו םעד ןכיירטשוצרעטנוא רימ עשז טביול

 ןופ ךיו טמענ דיישרעטנוא רעד .ליפעג עקיזָאד סָאד ןעגנעדבוצסיורַא ףיוא ןגָאמרַאפ

 טייז ריא רעבָא ,דנַאלרעטָאפ רעזדנוא ןופ ןיז --- עדייב ןענייז רימ ,תמא .עגַאל רעזדנוא

 ,רָאסעּפָארּפ טייז -- ריא ,הנידמ רעשיסור דעד ןופ רעגריב רעטקיטכערַאבלופ ַא ---

 םָאה 1880 ןיא ןעוו ...ךיא ןוא ,עגַארפנדיי רעד רעביא עיסימָאק-הכולמ ַא ןופ דילגטימ

 "עּפ ןייק טרעדָאפעגסױרַא רעדניק ענעעזעג-טשינ גנַאל ןיוש עניימ ןופ קנערק יד ךימ

 -עג סָאד ןײגוצמזרַא ,יעקַאל ַא רַאפ ןבעגוצסיורַא ךיז ןעגנואווצעג ןעוועג ךיא ןיב ,גרוברעט

 .6 טסואוורעד ןופרעד ךיז ןטלָאװ :ָאנכיּפ ןוא :ןירָאװאוס ןעוו ,יוא) ךיז טליוו ריא יװ .ץעז

 ,זױלב דנַאטשמוא ןיב ךיא ןוא ,דנַאלרעטָאפ ןטבילעגסייה ןופ דניקפיטש ַא ןיב ךיא

 "עג םעד ןעמענפיוא קינעטרעטנוא ,לארשי ןופ ןדייל יד ןענייווַאב וצ ,והימרי יװ ױזַא

 -תורוד ענייז ןעלסיירטפיוא טייצ וצ טייצ ןופ רָאנ ןוא קלָאפ ןיימ ןופ תורצ קלח ןקירעה

 ,ףָאלש ןשיגראטעל ןייז ןופ ןקעוו םיא ןוא ,ןטייק עקיד

 ייטשרַאפ ךיא .עסערּפ רעד ןיא ןזייװַאב ךיז לָאז ווירב רעייא זַא ,טשינ טליוו ריא

 ,סטוג ןדיי טוט סָאװ ,ןַאמ רעשיסור ַא זַא ,העשו יד ןגָאלשעג טשינ ךָאנ טָאה סע :ךייא

 דנַאלרעטָאפ רעזדנוא ןיוש טעװ ןעוו ,ָא .קלָאפ ןצנַאג ןרַאפ ןפא ןטערטסױרַא ןענָאק לָאז

 עקיגָאװ רעייז ןביוהוצפיוא טומ טַאהעג ןבָאה סָאװ ,ָאבארימ ,םהָאד וו עכלעזַא ןריובעג

 :ןסעגרַאפ לסיבַא ָאד ךימ בָאה ךיא סָאװ ,ןייז לחומ רימ טעװ ריא !לארשי רַאפ םיטש

 ךיא טלָאװ קלָאפ ןכעלקילגמוא ןיימ ןופ הבוט רעד בילוצ .לָאװק םענייר ַא ןופ זיא סע

 .טרָא רעייא ףיוא -- ץרַאה טעדנואוורַאפ ,טגָאטיײוװעגסיױא ןיימ טימ ןעניפעג ךיז טלָאועג

 "נַאדעג ןוא ןליפעג עניימ ןסָאגעגסױא טרָאװ ןטקורדעג ןיא ןּפָא טטלָאמעד טלָאװ ךיא

 -כערעג ןוא טײקשינַאמוה וצ ןפורעג ןוא ךַאז ןייק ףיוא טקוקעג) טשינ טלָאװ ךיא ,ןעק

 רעד :לארשי ןופ לרוג רעד ךיז טניפעג טנעה עקיטכעמ ערעייז ןיא סָאװ ,ענעי טייקיט

 םישודק ןוא םיאיבנ יד ףיוא טורעג טָאה סָאװ ,ינעשז רעד ,קלָאּפ ןטלַארוא ןופ ינעשז

 -עגנייא קיטומ ךיז טלָאװ רעכלעוו ,ַאמ םענעי ןטכױלַאב טלָאװ ,געוו ןבלעז םעד ףיוא



 13| םירֿפס רכומ עלעדנעמ ןוֿפ ץחירב

 םישעמ טימ ,ךיז טכַאד ,טלָאװ ךיא ןפוא ןַא רַאפ סָאװ ףיוא טָא . . .ןדיי 'רַאפ טלעטש
 רעייא רַאפ טײקרַאבקנַאד עקיצרַאה ןיימ לָאמַא ךָאנ וצ טמענ .,עביל ןיימ טכעלקריוורַאפ
 -רעירפ יד רַאפ לבירַאפ ןייק טשינ טָאה ןוא ,דובכ ַא רימ רַאפ זיא סָאװ ,ווירב ןעמערַאוו
 ,ןצרַאה ןיימ ןופ ןשינעפיט יד ןופ ןסירעגסױרַא ךיז ןבָאה סָאװ ,תורוש עקיד

 ןעניד וצ ךייא טיירג ןוא גנוטכַא רעפיט טימ
 שטיווַאמַארבַא .י .ש

 ןיא "אימערװ עיאװאנ, גנוטייצ רערענַאיצקאער רעד ןופ רָאטקַאדער -- ןיראואוס .ס .א (4
 .גרוברעטעפ

 ."ןינאילוועיק, גנוטייצ רערענַאיצקַאער רעד ןופ רָאטקַאדער -- אנכיפ (2
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 וואנאסזעב .לא ,ּפ .טָארּפ וצ
 (שיסור ןופ)

 !שטיװעיעסקעלַא רטָאיּפ .ה .ג

 טגָאלש סע .ווירב ןטצעל רעייא טנעיילעגרעביא ךיא בָאה ןגינעגרַאפ ןתמא טימ

 רעדעי וצ גנוטכַא עפיט זדנוא ןיא טקעוװרעד סָאװ ,טייקיטכירפיוא רענעי טימ םיא ןופ

 ןדעי טעטכילפרַאפ סָאװ ןוא ,םרָאפ ַאזַא ןיא טגָאזעגסױרַא טרעוו עכלעוו ,גנוגייצרעביא

 .ךַאז רעד וצ גנואיצַאב ַאזַא ךיוא ןבָאה וצ ,ןשטנעמ ןקידנעקנעדיליואוו ןוא ןכעלטנרָא

 -פירפיוא עתמא ךיא טלַאה ,טדערעג ןפָא ,זיא ,ךעלנעזרעּפ 'וימ עגונ סָאװ ,סנקירעביא

 ,גנוניימ רעד ייב ןיב ךיא .בוח ןשיטע ןַא רַאפ --- ,ןלומיטס עקיטייז עלַא ץוחַא ,טייקיט

 רעד ןופ גנוזייל יד ןכיירגרעד ןעמ ןָאק תמא ןטימ ןיײלַא קיצנייא ןוא תמא ןטימ זַא

 ןצרַאה ןצנַאג ןטימ ביל ןדיי בָאה ךיא יוװ ױזַא ןוא ,דוסי ןטכערעג ַַא ףיוא עגַארפנדיי

 טשינ רָאג ,עריטַאס ןופ געוו םעד רוטַארעטיל ןיא ןבילקעגסיוא רעבירעד ךיא בָאה

 ןוא ,ןרעלעפ .עטסקינייוװעניא ערעזדנוא ןקעדפיוא ןוא ןעמענרעדנַאנַאפ וצ קידנבָאװ ארומ

 ,ןכַארּפש עשיאייּפָארײא ףיוא טצעזעגרעביא קרעוו עניימ עז ךיא ןעוו ,ךעלקילג ןיב ךיא

 ךיא שטָאכ סָאװ ,ןופרעד ךיז טמענ סָאד ,ןדיי רַאפ רָאנ טשינ ךעלגנעגוצ ןענייז עכלעוו

 טשינ ךַאז ןייק רימ ייב ןָאק ,"לארשי ןופ ןשינעפיט, יד רָאג ןיא טרעדינעגּפָארַא בָאה

 רַאפ סָאװ ןוא --- ,ןרעלעפ ענייז עלַא ייב זַא ,טייקרעכיז עקיאור ןוא עטסעפ יד ןעמענּפָא
 ךיוא -- קפס ילב -- קלָאפ עשידיי סָאד טגָאמרַאפ -- עכלעזַא ןופ יירפ זיא קלָאפ ַא

 עלַא יו טקנוּפ ,גנוטכַא ןוא קילג ףיוא טכער עבלעז יד םיא ןביג סָאװ ,תולעמ עכלעזַא

 ,גנוגייצרעביא סנעמעלַא ןרעוו סָאד טעװ ,רעטעּפש יצ רעירפ ,זַא ןוא ,ןשטנעמ עקירעביא

 -סיוא טשינ טעוװ ,שטיװעיעסקעלַא רטָאיּפ רעטרעעג רעייז ,ךייא זַא ,רעבירעד ףַאה ךיא
 ,טדערעג ןפָא ,םגה ,םעניימ ווירב םעד ןיא טָא "תורוש יד ןשיװצ ןענעייל וצ ,, ןעמוק
 עשז-טביולרעד .ןייז םיכסמ טשינ ךיא ןָאק -- טגָאזעגסױרַא טָאה ריא סָאװ ,ץלַא טימ
 .רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ עלָאר רעד ףיוא קוק ןיימ ןגָאװצסױרַא ןצרוקניא רימ
 עשידִיי ַא קיטױנ זיא ןשיסור ןטימ קלָאפ עשידיי סָאד ןרעטנעענרעד וצ ידכ ,יאדוװַא
 -נײרַא טוג ןוא ןלַאטעד ַא ךרוד זיא עבַאגפיוא ריא .ךַארּפש רעשיסור ןיא רוטַארעטיל
 ןוא ךעלטייד ךיז לָאז ןשטנעמ ןשיסור ןרַאפ זַא ,ןגָאלשרעד וצ ךיז זילַאנַא ןקידנגנירד
 -ןייא ןייק ןביילברַאפ טשינ לָאז סע .ןדיי םענופ ףוצרּפ דעתמא רעד ןקעלּפטנַא ןצנַאגניא
 ןיהַא ןענָאק טשינ לָאז גיוא זיאס סעמעװ סָאװ ,ןבעל ןשידיי ןיא עלעקניוו קיצנייא
 גנוטיידַאב רעד ןיא טייז ןייא רָאנ זיא סָאד רעבָא .תמא ןופ טכיל םייב ןעגנירדניירַא
 -וצקעוװַא ןפוא ןייא רָאנ זיא סָאד ,סעצָארּפ-סוגפיונוצ ןסיורג םייב טרָאװ ןטקורדעג ןופ
 ןַא ךָאנ קידנעװטיונ זיא םעד טימ קיטייצכיילג ,ןסיורד ןופ --- עגַארפנדיי יד ןלעטש
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 עסַאמ רעד ףיוא ןקריוו ףרַאד ץנעגילעטניא עטגייצרעביא יד :טעברַא עטסקיניוועניא

 ,ןטייז עויטַאגענ עריא ןקעדפיוא ךרוד ,ןייזטסואווַאבטסבלעז יא ןיא וקעוװ ףרַאד ,ןדיי
 םוצ ןקילב עקיטכיר ןרעוװ טצנַאלפעגנייא ריא ןיא ןלָאז סע ןוא ,ןסיוו ןיילַא סָאד לָאז יז

 ןכעלדעש םעד ןפמעקַאב וצ ףיוא רעוועג ַא ןעמוקַאב ,ךעלדנע ,ָאד לָאז עסַאמ יד ;םורָא
 ינַא רעדָא יד בילוצ ,טגיל ןסערעטניא ערעייז ןיא סָאװ ,ןענַאזרעּפ ענעי ןופ טולפנייא

 ,ןסיורד ייס ,קינייועניא ייס ָאווק סוטַאטס םעד ןטלַאחוצנייא ,םימעט ערעד
 סָאװ ,ןשטנעמ ןדיי ןשיוצ ןפָארטעג ,טגָאז ריא יו ,;עקַאט ךיז ןבָאה ךייא זַא ,ןייז לָאז

 ,יד ןוא ךיא -- ,"ןינע ןשידייק ןשיפיצעּפס ַא סעּפע ןצרַאה ןיא ךיז ייב טשרמולכ ןטיה
 טָאה סָאװ ,דנַאל סָאד זיא זדנוא רַאפ ;"ןינע; ןימ ַאזַא ןופ טשינ ןסייוו ,רימ טימ סָאװ
 ןיא ,דנַאל סָאד ,ןרעטלע-רעטלע ערעזדנוא הרוש עגנַאל עצנַאג ַא ןטלַאהַאב ןוא ןריובעג

 ,דנַאלרעטָאפ רעזדנוא --- ןברַאטש ןלעװ ןוא ןטעברַא ,ןריובעג ןענייז ןיילַא רימ ןכלעוו
 ןוא זדנוא טּפינקרַאפ סָאװ ,דנַאב ןקיטולב םעד ןסיירעצ וצ חוכב טשינ זיא רענייק ןוא
 יד זַא ,גנוגייצרעביא עפיט יד ןבָאה ריפ ;דנַאלסור ןופ ןדָאב ןטימ רעדניק ערעזדנוא

 ןרעוװ וצ ידכ רעבָא ;זדנוא רַאפ זיא םוטנדיי עסַאמ רעקינַאילימ רעד ןופ ןטקניטסניא
 ,ךַארּפש רעד ףיוא ןקידנעטשרַאפ יז טימ ךיו רימ ןזּומ ,ןסַאמ יד ןופ רעקירדסיוא עתמא
 -לעזעג רעדעוװטעי ןיא יװ ,קלָאפ ןשידיי ןיא :רעטייוו .ךעלגנעגוצ ייז וַאפ זיא סָאװ
 שטנעמ רעשיסור רעד סָאװ ,ןתאלוח-רעגייטש עטסקינייװעניא ענעגייא ןַארַאפ ןענייז ,טפַאש
 -מוא ענעי ,סעיצַאקילּפמָאק עלַא ענעי -- ןיימ ךיא :תוכייש עּפַאנק ַא רָאג ייז וצ טָאה

 ןוא דיי ןשיווצ ןעגנואיצַאב ןופ טיבעג םוצ ןרעהעג סָאװ ,ןעננוקירדרעטנוא ןוא ןטכער
 ,ענעגייא ערעייז ביל ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ זַא ,קידנעװטיונ ןוא ךעלריטַאנ זיא סע ;דזי
 ,טרָאװ ַא ,ןרעדשי ןוא ןעמעלַא ךעלדנעטשרַאפ ןייז לָאז סָאװ ,טרָאװ ַא טימ ןפלעה ייז ןלָאז

 ןקור ךיז טעװ סע רעמ-סָאװ זַא ,רעכיז ןיב ךיא .טריקסַאמעד ןוא טקיטומרעד סָאװ
 ןשיווצ ןעמיוצ עכעלטסניק יד ןלָאּפ ןלעװ רעמ ץלַא ,*עגַארפא רעד ןופ ןזייל סָאד סיוארָאפ

 ;עסַאמ רעשידיי רעד ןיא ןעגנירדניײרַא טעװ ךַארּפש עשיסור יד ןוא ,טסירק ןוא דיי
 ןייק ָאטינ זיא ָאד ןוא --- ךיא טּפױהַאב ,ןצרַאה ןצנַאג ןופ סע שטניוו ךיא שטָאכ ,רעבָא

 רעכלעוו ןגעוו ,גנוטכיר רעד ןיא רוטַארעטיל עשינָאגרַאשז יד זַא -- ,סקָאדארַאּפ םוש
 -נטיירגוצ ,טקַאפ ןקיזָאד םעד ןרעכיגרַאפ וצ ןפלעה רָאנ ןָאק ,טדערעג ןביוא בָאה ךיא
 סָאװ ,ךעלדנע .טייקכעלרעגריב רעשיסור ןופ ןעמָאו יד רַאפ ןדָאב ןרַאבקנַאד א קיד
 ,ךשוח םעד ןכַאמ רעטכידעג ךָאנ טשהמולכ ןָאק ןָאגױַאשז 'ועד זַא ,הנעט רעד ךייש זיא
 טושש ַא ךַארּפש טשינ ןעד זיא ,ןבעל רעזױנוא ןופ ןטנעמָאמ עקינייא םורַא טמענ סָאװ
 -פיוא רַאפ ,עטכעלש סָאד רַאפ יו עטוג סָאד רַאפ ןעניד ױזַא טקנוּפ ןָאק סָאװ ,רעוועג
 ?יז טצונַאב ױזַא יװ ןוא רע ,םעד ןופ קיגנעהּפָא ,גנורעטצניפרַאפ רַאפ יװ גנורעלק
 -ליואוו ַא ןיא ןרעוו טקעדרַאפ תובשחמ עזייב ןעד ןענָאק יצ ,טייז רעטייווצ רעד ןופ ןוא
 -סיוא טשינ ןלָאז ייז ,ךַארּפש ַא רַאפ סָאװ ףיוא ,סנייא ץלַא --- הכולמ רעטנדרָאעגנייא

 | | ? ןרעוו טקירדעג
 רעדעװטעי רַאפ ללכב ,גנוניימ ןיימ ךָאנ ,ןדייר סָאװ ,ןוויטָאמ ענעי ןענייז סָאד טָא

 ַא רַאפ ןוא עסַאמ רעשידיי רעד ןופ ךַארּפש-גנַאגמוא רעד ףיוא טעבױא רעשירארעטיל
 רָאט סע זַא ,טכוד רימ .טרפב ,טקעלַאיד ןקיזָאד םעד ףיוא עבַאגסיוא רעשידָאירעּפ
 ןגעוו טשינ ,ןָאגרַאשז ןופ טפנוקוצ רעד ןגעוו טשינ דייר םוש ןייק ןייז טשינ ייברעד
 רָאנ טײטשַאב עגַארפ עצנַאג יד ; ןכַארּפש רעשטייד ןוא רעשיסור רעד ןבענ טרעוו ןייז
 טקעלַאיד רעסיוועג ַא זַא ,טקַאפ ןקידלפייווצנָא םעד ןענעקרענָא רימ ןעוו : םעד ןיא
 רעוועג קיטכעמ ַא יװ ןצונ ןַאד םיא דימ ןפרַאד יצ -- ,טשהעה ןוא טײרּפשרַאפ זיא
 ךיא ?גנוטכיר רעקירעהעג ַא ןיא ןסולפנייאַאב ןוא ןעיידיא עטנוזעג ןריזירַאלוּפַאּפ וצ
 ,עסַאמ רעד ןופ ךַארּפש יד ןעמענרעביא ןזומ טַארטטיל ןוא רעקידערּפ רעד זַא ,טלאה
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 ,טרָאוװ ַא ןיא טליהעגנייא זיא תמא רעד ןעוו ;ןרעלקפיוא ןעמונעג ךיז ןבָאה ייז עכלעוו
 ! ןפמעקַאב טשינ ךיז רע טזָאל ,ךעלגנעגוצ ןעמעלַא רַאפ זיא סָאװ

 חוכמ ,ווירב רעייא ןיא טקנוּפ רעדנַא ןַא וצ ןייגוצרעבירַא ךָאד ךימ לייא ךיא ועְכָא
 טלַאה ץלַא רַאפ רעירפ .טכַארטרַאפ כָאה ךיא סָאװ ,ןינע םעד ןלעטשקעװַא לעירעטַאמ

 בָאה ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג ןוא ןטַאװירּפ ןיימ ןיא זַא ,ןדלעמ וצ טקיטכערַאב ךיז ךיא

 ןוא ןעגנוניימ עניימ ןופ טײקײגנעזּפָאמרא יד טצַאשעג ץלַא רַאפ רעמ טנייה זיב ךיא
 רעד טשינ ,*דלָאג ןופ גנַאלק, רעד טשינ זַא ,ןעקנעדעג וצ דימת ךיז ימַאב ךיא ; םישעמ
 טייקיטייזנייא ןופ לּפמעטש ןקידנברַאדרַאפ םעד ןגיילפיורַא טשינ ןרָאט ןטייק ןופ גנַאלק
 -ריטַאנ ןעקרענָא ךיא םגה ןוא ,טײקשיאײטרַאּפ ןופ אנוש א ןיב ךיא .המשנ ןיימ ףיוא
 טייצ רעבלעז רעד ןיא ךָאד ךיא לע ,סערגָארּפ ןכעלשטנעמ ןיא טייקידהגרדהב עכעל
 ןוא .ןייז טשינ לָאז'ס סָאװ טימ סימָאוּפמָאק ןכעלטסניק ַא ףיוא ןייגנייא טשינ לָאמנייק
 -עג עלַא טימ ךיא בערטש -- ,עבַאגסױא רעטכַארטּרַאפ רעד עגונב ךיוא זיא רעבירעד
 -ַאמ רעדעװטעי רעסיוא ןרעוו טלעטשעגקעװַא ךעלגעמ יוװ לָאז יז זַא ,םעד וצ ןעקנַאד
 רעד זַא ,טנַאמרעד ווירב ןקירָאפ ןיא בָאה ךיא רעדיוו ביוא ;טיײקיגנעהּפָא רעלעירעט
 ןשיוװצ סערעטניא ןקידעבעל ַא ןפורעגסיױרַא טָאה ןָאגרַאשז ףיוא גנוטייצ ַא ןגעוו קנַאדעג

 ליוו טייז ןייא ןופ סָאװ ,םעד טימ ןרעלקרעד וצ סָאד זיא ,ץנעגילעטניא רעשידיי רעד
 ךיא לייוו ,טייז רעטייווצ רעד ןופ ןוא ,ןטקַאפ ענענַארַאפ יד יירטעג ןביילב ללכב ךיא

 רעכעלסילשסיוא רעד רעסיוא ןַאלּפ ןיימ ןלעטשרָאפ לע ךיא ןעוו זַא ,גנונעפָאה יד בָאה

 ,טפַארק-סגנוגייצרעביא רעמ ןעמוקַאב ןופרעד רע טעװ ,ןָאזרעּפ ןיימ ןופ טיײקיגנעהּפָא
 ןוא ,םיורט רעקיבייא ןיימ זיא סָאד -- ןָאגרַאשז ףיוא ענַאגסיױא עשידָאירעּפ ַא ,רוציקה
 ,סעבַאגסיוא ןריטקַאדער ךיז ףיוא ןעמענ וצ ןעוועג טיירג לָאמ ןייא טשינ ןיב ךיא ביוא
 יד ןיא ךעלסילשסיוא ןעוועג סָאד זיא ,ערעדנַא ףרוד טריטקעיָארּפ ןעוועג ןענייז סָאװ
 ךיא ;גנולדנַאה רעיירפ קידנעטשלופ ןופ יאנת ןרעטנוא ןוא ךַאז רעד ןופ ןסערעטניא
 ליױו טשינ ןזיירק ענעדײשרַאפ טימ טלדנַאהּרעטנוא ןטייצ ײלרעלַא ןיא ,סע טסייה ,בָאה
 ןצונוצסיוא העדמב טַאהעג בָאה ךיא לייוו רָאנ ,רעוועג ַא ןרעוו וצ ןעוועג טיירג ןיב ךיא
 עטיירב יד .ןשטנואוו עניימ טימ ןלַאפעגפיונוצ ןענייו זעגנובערטש עדמערפ סָאװ ,סָאד
 לָאמ ליפ ןיוש זַא ,ןקיטעטשַאב טנָאקעג טלָאװ ,רימ ייב טיה ףךיא סָאװ ,ץנעדנָאּפסע רָאק
 -סור ןיא ןעגנוטייצ עשידיי ענעדיײשרַאפ ןופ ןרָאטקַאדער טימ טלדנַאהרעטנוא ךיא בָאה
 סָאװ ,רַאפרעד זיולב ןרָאװעג טרעטשעצ ךַאז יד זיא לָאמ סעדעי ןוא ,דנַאלסיוא ןוא דנַאל
 ,טײקיגנעהּפָאמוא עקידנעטשלופ ןיימ ןַאלּפ ןטשרע ןפיוא לעטש ךיא

 טָאה טָאטשטּפיױה רעד ןופ ץנעגילעטניא עשידיי יד ןעוו ,לַאפ ַאזַא ןזייוונָא לעוו'כ
 עבַאגסיױא רעשינַאגרַאשז רעטריטקעיָארּפ ַא ןופ שארב ןלעטש וצ ךיז ןױַאלעגנייא ךימ
 רימ ךרוד זיא סָאװ ,טקַאפ ַא ףיוא רעיונעג ןלעטשּפָא ךיוא ךיז לע ךיא ;1879 ןיא
 א ןגעו קנַאדעג רעד זיא קירוצ טייצ עסיוועג ַא .ווירב ןקירָאפ ןיא ןרָאװעג טרירַאב
 ,ךיז טכַאד ,לעװ ךיא ;ןדיי רעסעדָא ןשיװצ ךיוא ןעמוקעגפיוא ןָאגרַאשז ףיוא גנוטייצ
 ןיא קנַאדעג ןקיזָאד םעד ןלעטשקעווא לעװ ךיא ןעוו ,ײרעמירַאב ןייק ןזײװסױרַא טשינ
 -רָאפ ןענייז רעטעּפש ייווצ ןכָאװ ַא טימ .ייליבוי ןשירַארעטיל ןיימ טימ גנַאהנעמַאזוצ ַא
 ג,סילוגראמ .ג .מ ייב ןעגנולמַאזרַאפ עטַאװירּפ ייווצ רערעדנַא רעד ךָאנ ענייא ןעמוקעג
 ןרענימילערּפ ַא ףיוא ןרָאװעג ןדַאלעגנייא ןיב ךיא ואוו ,טסיצילבוּפ ןשידיי ןטנַאקַאב ַא
 -ָאד יד ףיוא :גנוטייצ עשינָאגרַאשז ַא ןבעגסױרַא ןגעוו עגַארפ רעד הוכמ תעדה-בושי
 ןיקַא םיריוטקָאד יד ךיוא ,ןסילוגרַאמ ןוא רימ ץוחַא ,ןעוועגייב ןענייז ןעגנולמַאזרַאפ עקיז
 רעד ןופ גנולײטּפָא רעד ןופ רעציזרָאפ רעקיטציא ןוא רענעזעוועג רעד ,ןייטשלקניפ ןוא
 ןופ רָאטארוק רעד ,"דנַאלסור ןיא ןדיי ןשיווצ גנודליב ןטיײיּפשרַאפ וצ טפַאשלעזעגק
 ,י ,מ ,סקָא טַאקָאװדַא רענעריואוושעג רעד ,גרעבנעטכַארט .מ .פ הרות-דומלת רעסעדָא
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 -נירּפ ןיא ןעמונעגנָא רָאנ ןבָאה ןעגנולמַאזרצפ עקיזָאד יד רעבָא :,ןוז ןיימ ןוא ןרעּפלַאה

 ;עבַאגסיױא יד ןביולרעד ןגעוװ גנוריגער רעד ייב ךיז ןייז וצ לדתשמ סולשַאב םעד ּפיצ

 ּפָא ךימ ןופ ךעלטנגייא טגנעה סע ןוא ,טלעטשעגטסעפ טינרָאג לייוורעד ייז ןבָאה רעמ

 עכעלנעזרעּפ ןיימ ןקרַאטשרַאפ וצ טנידעג טלָאװ רע לפיוו ףיוא .טקַאפ םעד ןצונוצסיוא

 ןופ ,זַא ןוא ,תמאב רימ טימ טריזיטַאּפמיס ץנעגילעטניא יד זַא ,טקַאפ ַא זיא ס .תולדתשה

 -בילפרַאפ םוש ןייק סעיטַאּפמיס עריא ףיױרַא טשינ רימ ףיוא ןגייל ,טייז רעטייווצ רעד

 ןעניימ וצ ןטנורג ליפ וצ ךיא בָאה ,עסַאמ רעשידיי רעד ךייש רעדיוו זיא סָאװ .ןעגנוט

 עלַא ןופ םוקַאב ךיא םורָאוװ ,טרָאװ ןיימ ףיוא טציא יז טרַאוי זיא/ס ןעוו יו רעמ זַא

 ,גנורעדנואוורַאפ סיוא רימ טקירד ןעמ ןוא ןעגנודלעמ עכעלטפירש ןוא עכעלדנימ ןטייז

 טימ לופ זיא סָאוװ ,טייצ ַא -- ןרָאי עטצעל יד ןגייוושליטש ןצנַאגניא וט ךיא סָאװירַאפ

 ןיא דוביאל טייג טרָאװ רעטכינ ַא לייוו ,רַאפרעד ןגיוושעג בָאה ךיא ,ןשינעעשעג-ברע

 טלָאװ ןוא ןדייר טלָאװעג רעדיוװ ךיא טלָאװ טציא רעבָא ,ןטפַאשנדײל עטציהעצ ןופ געט

 רעד וצ ,רעירפ יוװ ,ןגעוו עמעווקַאב רעמ ךיז רַאפ ןעניפעג לָאז טרָאװ ןיימ זַא ,טלָאוװעג

 ,עסַאמ רעשידיי

 שטיווָאמַארבַא .י .ש

 1889 ןיא .טניירפ רעטוג א סעלעדנעמ ,-צביירש רעשיסורזשיוי רעטנַאקַאב -- תילוגרמ השנמ (
 ייליביי בוצ , ,43 .מונ "אדאכסאו אלינאר2 .דעג, לַאנרושז ןיא לקיטרא ןא טכעלטנפערַאפ רע טָאה

 -- 2:1 .מונ ,"דָאכסָאװ , ןיא ,1889 יא : "שטיװַאמַארבַא שליוװעיעסיאמ ןָאנַאלַאס רעבײרש-סקלָאט םענופ
 .ןענישרעה ןַאד זיא סָאװ ,"רעמורק רעד עקשיפ , ןגעוו גנולדנַאהּפַא ןַא

 .שטיװָאמַארמַא ליַאכימ רעטכיד רעשיסורזשידי רעד -- סיומ עלעדנעמ ןופ ןוז רעד (2

 -יוא הכולמ רעגרוברעטטּפ םענופ רָאסעפָארּפ רענעעזעגיַא ןַא ןעװעג יא ָאנַאסזעב .א .פ

 ,זיא רע .עגארפ ןדי רעד רעביא עיסימָאק-סגנוריגער רעשירַאצ רעד ןופ דילגטימ ַא ןוא ,טעטיסרעוו

 'יװ ,ןשינעטלעהראפ עקילַאמַא יד טול ןוא טייצ רצנַעי טיול שטנעמ רעלַאקידאר א ןעוועג ,סיוא טזייוו

 .רעביירש (ןשינַאגרַאשז) ןשידיי א טימ ןבירשעגרעביא ךיז ןוא גנודניברַאפ ןיא ןעמוקעג זיא רע זַא ,דלַאב
 עט רעשירעביירש ןייז ןופ לבוי ןט3225 םעד וצ גנוסירגַאב ַא םיא ןופ ןעמוקאב טָאה עלעדנעמ

 טכעלטנפערַאפ ייברעד ןוא טרעייפעג (1884 ןיא) ןבָאה רערערַאפ ןוא טניירפ עטוג ענייז סָאװ ,טייקיט

 יד .ןטפירשטייצ עשיסור ערעדנַא ןיא ןוא "יערװעי יקסור, ןיא ,"דָאכסָאװ, ןיא ןעלקיטרַא םיא ןגעוװ
 ןיא .נַא .א תילוגרמ השנמ ןוא רעסקעלפ .א ,קָאטשניב .ל ךרוד ןרָאװעג ןבירשעג ןענייז ןעלקיטרא

 .גנוצעזרעביא רעשיסור ַא ןיא "עסקאטש סעלעדנעמ ןענישרעה ךיוא זיא טייצ רענעי

 א ךרוד ,קירוצ רָאי 75 טימ ןבירשעג ,וירב יד ןיפ ןַאט רעד טנַאסערעטניא זדנוא רַאפ זיא סע

 -סיורא עפרַאש יד -- סרעדנוזאב ןוא ןַאמ-הכולמ ןוא רָאסעּפָארּפ םענעעזעגנַא ןַא וצ רעביירש ןשידיי

 .גרוברעטעּפ ןופ ןַאמ םענעעזעגנָא םעה ןגָאז וסומ ןייז ךיוא יװ ,עגַארפ-ןדיי רעד ןוא ןדיי ןגעװ ןעגנוגָאז

 ןא ןעװעג סע זיא ,ויײב ןיא טנָאמרעד עלעדנעמ סָאװ ,גנוטייצ רעשידיי א ןופ ןאלּפ םעד ךייש פו

 ןָא ,רעדיל ,ןוא גרוברעטעּפ ןיא םעד ןגעװ ןעװעג ןיוש ךָאד זיא רע ,ןעלעדנעמ ןופ םיורט רעטלא
 רעד, לכיב םעד ןיא טכעלטנפעראפ ןענייז ייז ,שיסור ןופ טצעזעגרעביא ןענייז ווירב ייװצ יד .גלָאפרעד

 טיירגעגוצ ,1928 ,עשרַאװ) רעטכעט ייװע סעלעדנעמ ןופ תונורכז ,"עדמערפ ןוא ענעגייא ןשיװצ עדייז

 .(ךיירנייוו .מ ךרוד
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 קַאטשניב .ל וצ

 1885 ,רעבמעווָאנ 0
 (וירב ַא ןופ גוצסיוא}

 ןיהואוו ,גרוברעטעּפ ןופ רעבמעצעד ןיא הבושת ַא ךיא טרַאורעד ןווָאנָאסזעב ןופ

 ןיוש רעפטנע ןייז טעװ לָאמסָאד זַא ,ףָאה ךיא ןוא ,(ווָאקראכ ןופ) ןרָאפעגקעװַא זיא רע

 ,ןביירש ןוא טנַאה ןיא רעדעפ יד ןעמענ ןיוש ךיז טליוװ סע יװ ,ךַא .רעקיטליגדוע ןַא ןייז

 . . .ןביירש
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 קָאטשניּב ,ל וצ
 1885 ,רעבָאטקָא 7
 (ווירב ַא ןופ גוצסיוא)

 בָאה גנונעפָאה יד רָאנ ,ךימ טרעדנואוו סָאד .ָאטינ רעפטנע ןייק זיא ןוואנָאסזעב ןופ
 ,ןטרַאװ ןייא ןיא טלַאה ךיא ןוא ןריולרַאפ טשינ ךיא

64 

 טניידפ ַא וצ

 1885 ,רעבמעצעד ןט8 םעד ,סעדָא

 (שיאיירבשה ןופ)

 ! רעה רעטעטכַאעג-ליפ ןוא רעבושח
 ,ב .א םכחה ,טניירפ ןרעייט רעזדנוא רַאפ *וויזירּפ רעדע ךֹוּב יינ ןיימ ךייא קיש ךיא

 ןשינעפיט יד ןופ ןעמַאטש סָאװ ,רעטרעוו ןבירשעגנָא םיא ףיוא ןענייז סע .רעבָאלטָאג

 ןיא ןוא ,ךייא ייב ןגיל ךוב סָאד לָאז .תבט ןט18 םעד ,החמש ןייז דובכל ץרַאה ןיימ ןופ

 יו םעד ךָאנ ,ג"בא וצ ןעמָאנ ןיימ ןיא ןבעגרעביא םיא ריא טעוװ גָאט ןטמיטשַאב םעד

 ןיא ןעלמַאזרַאפ ךיז ןלעוו סָאװ ,עלַא ןופ ןייזייב םייב ןענעיילרעביא רעירפַא טעװ ריא

 ןיימ ןופ טַאלב-רעש ןפיוא ןבירשעגנָא זיא'ס סָאװ ,ץלַא לבוי ןייז ןרעייפ וצ זיוח ןייז

 ןטלַא ןטבילַאב רעזדנוא ,ןטרעעג םעד חור-תחנ ןפַאשרַאפ ריא טעװ טימרעד ןֹוא ,ךוב

 םענופ רענייא ןענייי רימ םגה ,ןצרַאה ןצנַאג ןיימ טימ ביל תמאב םיא בָאה ךיא סָאוװ

 געט עקינייא טימ בָאה ךיא ןעוו ,רימ טביולג ,ןטייצ עטצעל יד טרעטייוורעד ןרעדנַא

 זיא רע זַא ,גנורעייפ-לבוי ןייז ןגעוו גנוטייצ ַא ןיא העדומ יד טנעיילעגרעביא קירוצ

 -בעה רעד ןיא טייקיטעט ןייז ןיפ רָאי 50 ןרָאװעג זיא'ס זַא ןוא רָאי 75 ןרָאװעג טלַא

 ןָאטעג טָאה רע סָאװ ,ץלַא ןיא טנָאמרעד ךיז בָאה ךיא ןעוו ןוא ,רוטַארעטיל רעשיאייר

 יו רימ טוט ץרַאה ןיימ ןוא ,ןרערט ןסָאגרַאפ ךיא בָאה ,ןדיי רעדירב ערעזדניא תבוטל

 ,םיליכשמ יד ןופ ןוא רערעל יד ןופ טיײקמַאזקרעמפיוא יד ןגיוצעג בָאה ךיא .,םיא רַאפ

 תוכרב טימ ,רעביירש ןקיסיילפ םעד ,קלָאפ ןופ רערעל םעד ןרע ןלָאז ייז .טניירפ עניימ

 ןלעפעג יי ןיא דייר עניימ ןוא ,ןליו ןייז טיול רענייא רעדעי ,תונתמ טימ דיוא ןיא

 ןוא ,בוט'םוי ןופ גָאט ןיא תוכרב עטסעב יד !דנוא ןופ ןעמענפיוא ג"בא לָאז לייוורעד

 ןיימ לָאז יאוולה .ןקישוצ ךָאנרעד םיא רימ ןלעוו ,ןעלמַאזפיוא ןזייװַאב ןלעוו רימ סָאװ
 טניירפ רעזדנוא ןעמָאנ ןיימ ןיא טסירג .ןרעוו טליפרעד רעגַאב סנעמעלַא רעזדנוא ןוא

 טליפרעד ךיא בָאה השקנכ ןייז זַא ,םיא טגָאז .יורפ ערעייט ןייז ןוא ןייטשנרָאב .ר .י 'ה
 ןבָאה ןגרָאז ענעדיישרַאפ עניימ רעבָא ,ווירב ןייז ןעמוקַאב בָאה'כ ןעוו ,גָאט םעניא ךיילג
 ,ןייז לחומ רימ רע לָאז ןוא ,ךיילג םיא ןרעפטנע וצ טזָאלרעד טשינ רימ

 ,רערערַאפ רעייא

 שטיוװָאמַארבַא .י .ׁש

 -רעש ןיא ןבירשעגנָא בָאה ךיא סָאװ ןקורד וצ ,ןלעװ טעומ ביוא ,ביולרעד ךיא

 ,הנתמ ַא טקישעג בָאה'כ סָאװ ,ךוב ןיימ ןופ טָאלב

 ,ה"כ ,"תומושר , ןיא טכעלטנפעראפ

 ןעמ טָאה 1881 ןיא .(תבט ח"י חול ןשידי ןפיוא) 1811 ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא רעבָאלטַאג .ב .א
 ,גָאטנריוװבעג ןט-70 ןייז טרעייפעג
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 ' וועיק .ץַארַאב ןַאמרעה וצ

 1886 ,רַאורבעּפ 21 ,סעדָא

 (שיאיירבעה ןופ)

 !רערעיײט ןוא רעביל ןיימ ,טניירפ-טנגוי ןיימ

 ,שידיי ףיוא קרעוו טניימ ןופ רערערַאפ יד ןוא רעצעש עניימ ןופ השקב רעד בילוצ

 רעקיזָאדרעד ףיוא רעכיב עניימ עלַא יינסָאדנופ ןקורדוצרעביא ןעוועג םיכסמ ךיא בָאה

 ןייק רַאפ ןגירק טשינ ייז ןָאק ןעמ ןוא ,ןבילבעג טשינ גנַאל ןיוש ןענייז סָאװ ,ךַארּפש

 ןיא ךיז טָאה ,טעברַא רערעווש רעקיזָאדרעד רַאפ ןעמונעג ךיז בָאה ךיא זַא .טלעג םוש

 ,לָאמַא יוװ ױזַא ,רעטלע רעד ףיוא טציא ןקעוורעד וצ ןביוהעגטָא רעדיוו טסייג רעד רימ

 סָאװ ,"רעמורק רעד עקשיפ; ןעמָאנ םעד טימ גנולייצרעד עיינ ַא טסַאפרַאפ בָאה ךיא ןוא

 ,רעכיב עניימ ןופ עבַאגסיוא עיינ יד ןָא ךיא ניוה טימרעד

 ,טניירפ רערעייט ןיימ ,טנייה ךייא ךיא קיש ,קיניזימ םעד ,ןעקשיפ ןקיזָאד םעד

 -ָאמַא רעזדנוא ןופ דנוב רעד ןייטשייב ןעקשיפ לָאז ןוא ,ךיז טנָאמרעד .ןרירוזנעצ םוצ

 -סָאװ םוא םיא רימ טרעק ןוא ןטוג םוצ םיא ףיוא םוא ךיז טקוק .,טפַאשביל רעקיל

 ךוב ַא ןבעגרעביא םייב ןטייקלעמרָאפ עסיוועג ןכַאמכרודַא ןעמ ףרַאד רשפא .רעכיג

 ןוא (רוזנעצ רעד ןיא) ןבעגרעביא לעיצעּפס םיא לָאז רעצעמש ,רעגייטש ַא ,רוזנעצ ןיא

 סָאד .ףרַאד ןעמ סָאװ ,ןָאט וצ ןלייא ךיא לעװ ,ןסיוו וצ ךיג רימ טיג זיא ,ןכיילגסאד

 ,טסַאל עצנַאג יד רימ ןופ ןעמענּפָארַא ריא טעוו טייקסטוג רעייא טימ ,זַא ,רימ טגָאז ץרַאה

 ןוז רעכיל רעייא ,ןָאט ןיילַא ןגעווטעניימ ןופ ריא טעװ ,ןָאט ףרַאד ןעמ סָאװ ,סָאד ןוא

 קידנעטש טייז ריא ןוא רימ וצ טוג טייז ריא וַא ,ןעמָאנ רעייא ןיא טגָאזעג רימ טָאה

 ןטספיט ןופ רַאפרעד ךייא קנַאד ךיא .ןרעג ןוא ןצרַאה ןצנַאג ןטימ ןָאט בילוצ רימ טיירג

 .ןצרַאה

 ַאזַא רימ ךרוד ךייא טעב ןוא ןסירג ךייא טזָאל ? סילוגרַאמ .מ טניירפ רעזדנוא

 -יבַאר .י םענעברָאטשרַאפ םענופ ןלייט ייווצ עטצעל יד ןקורד ןכיגניא טנכער רע : ךַאז

 ןבָאה רע ףרַאדַאב טעברַא רעקיזָאדרעד רַאפ .עיפַארגָאיב ןייז טימ קרעװ + סעשטיוװָאנ

 רעבירש םעד ףיוא ּפָא קיטכיר טרעפטנע רע ואוו ,ךייא וצ ווירב ַא סעשטיווָאניכַאר

 רעטלע רעד ףיוא זיא שטיווָאניבַאר זַא ,"ןעידא גנוטייצ רעד ןיא גנוקידלושַאב סאדנאוועל

 -עג טשינ יײז טָאה רע זַא ,רעביירש עשידיי-שיסור עגנוי ערעזדנוא וצ טכעלש ןעוועג

 ,ןרָאי עטשרע יד ןיא יו טקרַאטש

 רעייא טימ ווירב ןקיזָאדמעד ןקישוצ םיא טלָאז ריא ,רעבירעד ךייא טעב סילוגראמ

 סָאד טעוו ריא בוא ,ןזָאלכרוד סָאװ ןוא ןקורד ווירב םעד ןופ ןעמ לָאז סָאװ ,גנוניימ

 רַאפ גנוקרעמַאב ַא טימ זיולב ןלעטשנדירפוצ ןזומ ךיז רע טעװ ,ןָאט בילוצ טשינ םיא

 רעפטנע ןקידנגונעג ַא טימ ווירב ַא סעשטיוװָאניבַאר ןַארַאפ זיא ךייא ייב זַא ,רענעייל יד

 ןשטיװָאניבַאר ןגעק גנוקידלושַאב סעדנאוועל ףיוא

 ףיוא ןקוק סילוגרַאמ ןוא ךיא םורָאװ ,ווירב ןקיטציא ןיימ ףיוא ךיילג רימ טרעפטנע

 ןוא דניזעגזיוה רעייא ןוא יורפ רעייא ןוא ךייא ןסירג זָאל ךיא ,סױרַא קרַאטש םיא

 ביילברַאפ

 ,לָאמַא יו טציא רערערַאפ ןוא רעבַאהביל רעייא

 שטיװַָאמַארבַא .י ,ש

 רעד טייצ ןייא ןעװעג זיא ,רעביירש רעשידיי-שיטור רעטסואווַאב ,ץארַאב שטיװָאקראמ ןַאמרעה (}
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 ("יערװעי ינאשטוא ,) "דיי רעטנרעלעגא רעד ןעװעג זיא רֶע .רעכיב עשיאיירבעה ןוא עשידיי ןופ רָאזנעצ

 לייט ןטייװצ ןיא םיא טלַאמ םכילע-םולש .רעטיײװ ןוא 1863 ןופ ,וועיק ןיא רָאטאנרעבוג-לאהענעג םייב

 : ,"ךיראי םענופ,
 .סעדָא ןיא טַאקָאװדַא ,טעירפ רעטוג א סעלעדנעמ ,סילוגראמ שימיוװעיראגירג (השנמ) ?יאכימ (2

 .קרעװ סעשטיװָאניבַאר .א ןופ 3 ןוא 2 דנעב יד ,1888 ןיא ,סעדָא ןיא ןבעגעגסױרַא טָאה סילוגואמ .מ

 ןטשרע ןופ רָאטקַארער ,רעלייצרעד רעשיויי-שיסור רעטסואװַאב ,(1817'1809) שטיוָאניבַאר ּפיסָא (3

 טקורדעגּפָא ,1869 ,"ןעיד , ןיא טָאה אדנאוועל .187171869 ,סעדָא ,"טעווסזאר. טַאלבנכָאװ ןשידיי-שיסור
 ,שטיװָאניבָאר .ַא ןגעװ לקיטױא ןַא
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 קָאמשניב ,ל וצ
 1886 ,ץּרעמ ןט21 םעד

 (ווירב ַא ןופ גוצסיוא)

 קידנטרַאװ ,ןבירשעג טשינ טייצ עשּפיה ַא ןיוש ,טניירפ רערעייט ,ךייא בָאה ךיא

 סיינ םוש ןייק זיא ,רעבָא ,רעדייל .ןלייטטימ ךייא לָאז ךיא סָאװ ,סעיינ סָאװטע ףיוא

 ןריולרַאפ ןיוש בָאה ךיא .,ָאטינ ענייא ןייק זיא ןעגנוטרַאװרעד עלַא יד ןופ ןוא ,ָאטינ

 ךיא ,טניירפ רעקיצרַאה ,ךַא .ץלַא ףיוא טנַאה רעד טימ ןָאטעג ךַאמ ַא ןוא גנונעפָאה יד

 - ..!טינ לומ ןייק בָאה
 -ָאפעג טשינ ךס ַא ןבעל םענופ לָאמנייק ,לָאמניײק בָאה'כ !טניירפ רעקיצרַאה ,ךַא

 ַא ןופ טייקכעלגעמ יד יו טשינ רעמ .סוסקול ןייק טשינ ,םוטכייר ןייק טשיינ ,טרער

 ךיא .,ןלַאעדיא ןוא ןעגנובערטש עניימ טימ ןעמיטש לָאז סָאװ ,טעברַא רעקידטעטשסבלעו

 רעקיגנעהּפָאמוא ,טעברַא רעיירפ ַא ןגעוו לַאזקיש םעד ןטעב ןרערט עקידוז טימ געלפ

 = .רעטומפיטש עזייב ַא יו רימ ןגעק ךיז טלַאהַאב רע רעבָא -- ,ץנעטסיזקע

 גנולייצרעד עיינ ַא ןכעלטנפערַאפ וצ ןביױהעגנָא טָאה םירפס רכומ עלעדנעמ רעזדנוא

 גנוטייצ רעד ןיא ןענעייל געט יד ריא טעװ לטיּפַאק עטשרע סָאד !!שיאיירבעה ןיא

 .קרעוו םעד ןגעוו גנוניימ רעייא ןביירשנָא רימ ריא טעװ ,ךעלדנעטשרַאפטסבלעז .,"םויה;
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 קָאטשניב .ל וצ

 (שיאיירבעה ןופ)

 1886 .לירּפַא
 (ווירב ַא ןופ גוצסיוא)

 ,"םויז; ןיא 1 גולייצרעד רעיינ ןיימ ןופ לטיּפַאק עטשרע סָאד טנעיילעג ריא טָאה יצ

 ץנעדנַאּפסערָאק יד ךרוד טנעייל .גנוצעזרָאפ יד ןעניישרעד טעװ געט יד ?41 רעמונ

 טציא טקורד אשאנוי סנעמעלק זַא ,טלייצרעד טרעוװ סע ואוו ,55 רעמונ ןיא עשרַאװ ןופ

 -מַאזקרעמפיוא ריא וצ וצ טיצ ןוא *עשטַאילק, ןיימ "רעדנעזייר, לַאנרושז ןשילױּפ ןיא

 ןטסירק יד ןוא ,קרעוװו עניימ ןגעוו טשינ טרָאװ ןייק ןביירש ךעלעדיי ערעזדנוא .,טייק

 : !!ייז ןצעורעביא
 טשינ ןָאק ךַאז ןייק .גנוקיטפערק עשילַארָאמ ַא רימ רַאפ זיא טפַאשטניירפ רעייא

 רעד יװ ,טעברַא וצ ןוא ןבעל םוצ קשח רימ ןבעגוצ ױזַא ,ןקריוו רימ ףיוא ליואוו ױזַא

 ..ןבעל סנשטנעמ םעניא גנילירפ םעד-טָא ןופ -- טפַאשטניירפ ןופ םעטָא רעמערַאװ

 ."םער ותסב; טסייה גנולייצרעד יד (13



 ךוב'עלעדנעמ סָאד !8
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 רָאטקעּפס יכדרמ וצ

 (1886) ינוי ןט5

 ! רָאטקעּפס רעה רעטרעעג

 ,שידיי ךיוא דניצַא ךיא רעפטנע ,ינוי ןט4 םעד ןופ ווירב ןשידיי רעייא ףיוא

 -סיוא ךיז לטימ עקיצנייא ןוא עטסעב סָאד זַא .ארבס רעד ןיא טלַאה ךיא סָאװ סָאד

 ןוא עגַאל רעייז טימ ייז ןכַאמ וצ רָאלק ,דנַאלסור ןיא ָאד קלָאּפ רעזדנוא טימ ןדיירוצ

 עקַאט רָאנ זיא ךעלצונ ןוא טוג ןיירַא תילכת ןיא זיא ייז רַאפ סָאװ גנידצלַא ןרעלקרעד

 רַאפ גונעג ץנַאג ,ךיז טכַאד ,ןגָאז טָאד -- ןדייר ייז סעכלעוו ףיוא ,ןושל ןגייא רעייז

 ןיא ןבעגעגסױרַא קירוצ רָאי קיצנַאװצ ַא טימ ךָאנ בָאה ךיא סָאװ ,םירפס עניימ רימ

 סָאװ .עיירב וצ םי ַא םעד רעביא דניצַא רָאּפשרַאֿפ (ךיא) ןוא ךַארּפש רעשידיי רעד

 םורַא ןיוש ךימ גָארט ךיא זַא ,ןגָאז ךייא ךיא זומ ,טגנַאלַאבנָא עטעזַאג (ר)עשידיי ַא רעבָא

 ןשטנעמ ךיוא ,טייל עקידובכב עסיורג ליפ רעייז .םינש המכו המכמ קנַאדעג םעד טימ

 רָאנ סָאװ ןָאטעג ךיוא ,ןשטנואוועג ץרַאה ןצנַאג םענופ ןבָאה ,םלוע םעניימעג םעד ןופ

 ןעועג טרעשַאב טשינ זיא ןטש השעמ רָאנ ,ןבעגסױרַא עטעזַאג ַאזַא לָאז ךיא ,ךעלגעמ

 ןופ דניצַא ליוו ךיא סָאװ ,ךס ַא רעייז ָאד ןענייז ס'נטש ןוא םימעט .ןריפוצסיוא ךַאז יד

 .ןדייר טשינ ייז

 טניירפ ןיימ טימ םענייאניא ךיא בָאה ,ןסיוו ריא טזומ ,טייצ רעטצעל רעד ןיא רָאג

 -ַאג רעשידזי ַא ןגעוו ןעמונעג יײנסָאדפיוא רעדיוו ךיז ,רימָאטישז ןיא קָאטשניב ויעל 'ה

 רעד ןיא ןעוועג חיטבמ טָאה (י"ב 'חאמ טשינ) טייל עסיורג ץנַאג יד ןופ רענייא ןוא עטעז

 -רַאפ זדנוא ןופ רעכילטיא ,ןשטנעמ עטקיטפעטשַאב ןענייז עדייב רימ רָאנ ,ןָאט וצ ךַאז

 .ןעגנעה רעטייוו ןבילבעג לייוורעד זיא ךַאז יד ןוא סנייז טימ ןעמונ

 םעד טימ זַא ןעזסױרַא ריא טנָאק ,טגָאזעג ךייא רעהַא זיב בָאה ךיא סָאװ ,ןופרעד

 ,םיכסמ ץרַאה ןצנַאװ םענופ ללכב ךיא ןיב עטעזַאג עשידיי ַא ןבעגוצסורַא ןרעייא ןַאלּפ

 -ַאב ךַאז רעכילטיא טימ ,םיטרּפ יד טימ ןרעוו וצ טנָאקַאב קיטיונ קרַאטש רעבָא זיא/ס

 ןוא עגונ זיא המשנ ריא וצ ןוא ןבעל ןוא בייל ריא וצ ,עטעזַאג רעד וצ סָאװ ,רעדנוז

 ,ווירב רעיא ןיא דוסב טדער ריא ןכלעוו ןופ ,ןַאמ רעסיוועג רעד ןוא ריא זַא ,םעד ךָאנ

 לטימ עריא ןגעוװ ,עטעזַאג רעד ןופ גנוטכיר רעד ןגעוו ןייר ץנַאג ןכַאמ רָאלק ךימ טעוו

 זיב בָאה ךיא ןכלעוו טימ ,רָאטקעּפס ר'ה ןיילַא ךייא ןגעוו ךיוא ,טייצ רעטשרע רעד ןיא

 ךיז םיא טימ ןפרַאד לעװ ןוא ןייז וצ טנָאקַאב ךעלנעזרעּפ טַאהעג טשינ ערע יד רעהַא

 טדערעגמורַא ןוא טרעלקרעד שוריפב טעוװ גנידצלַא סָאד זַא ,ךיא גָאז ,םעדכָאנ ,ןייז ך זשמ

 לָאז ךַאז יד ,גנונעפָאה ַא יאדװַא זיא ,ןייז וצ רעהעג ןינע ןקיטכיוו ַאזַא ןיא יוװ ,ןרעוו

 ןייז הפי הלוע לָאז גוויז רעזדנוא ןוא ןעמוק דנַאטש וצ לזמל

 לעװ ךיא זַא רעטייוו ןוא ,ווירב רעייא ףיוא הבושת ןיימ לייוורעד ךייא ריא טָאה סָאד

 :סױרַא ןגעװ עגַארפ יד ןרָאי עלַא ןעגנַאגעגנָא קרַאטש זיא ןעלעדנעמ זַא ,רימ ןעעז ווירב םעד ןיא
 יישרַאפ יד טסַאטעג טרעדנַא ךרוד ןוא ןײלַא רע טָאה ןטײצ ענעדיישראפ ןיא .גנוטייצ עשידיי א ןבעג
 .גלָאפרעד םעח ןָא ץלַא רעבָא ,גנוריגעו רעשיסור רעד ןופ שינעבױלרעה ַא ןגירק וצ ןעגנואינַאב ענעז

 א ןבעגיצסיורא ןעגניייראב סעלעדנעמ, :טגָא! וירב םעד וצ ןעגנורעלקרעד עגייז ןיא ,ףיטש .ג
 טביירש (1868 ,רַאונַאז ןט22 ןופ) יבכרה א"א וצ ווירב ַא ןיא ,1868 ןופ טנַאקַאב ןענייז גנוטייצ עשידיי
 -בַא ןוא (רעבָאלטָאג רעב םהרבא) ג"בא זַא ,טרעהעג ריא טָאה סיוװעג; : (שיאיירבעה ןיא) ןָאדרָאג .ל .י
 ".."מע ןב, ןעמָאנ ןרעטנוא ,רימָאטישו ןיא גנוטיצ עײנ ַא ןבעגסײרַא םייב ןטלַאה שכיװָאכַאד
 ,1882 ,1879 ,ןרָאי יד ןיא גנוטייצ עשידיי א ןבעגוצסױרַא ןעלעדנעמ ןופ ןוואורּפ טנַאקַאמ ןענייז סע
 ,"ךניירפ רעד, -- 1903 ןיא טשרצ גנוטייצ עשידיי ַא טביולרעד טָאה גנוריגער יד ,6



 139 םירפס רכומ עלעדנעמ ןופ ץירב

 חוכמ ןסעומש רעמ ש"היא רימ ןלעוו ,ווירב ַא ךייא ןופ ןוא ןַאמ ןסיוועג םעד ןייז לבקמ

 .ןײרַא ךות ןיא ןינע םעד

 5 '} וי"/ ןז 1 ו ּו/ -+ 8 ן 1 .קרַאטש ןיא טנוזעג רימ טביילב
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 קָאטשניב .ל וצ
 1886 ,ינוי ןט21 םעד

 | | (ווירב ַא ןופ גוצטייא)
 ךיא .ןבירשעג ליפ רעייז בָאה'כ ןוא סקָא ןַא יו טעברַאעג טייצ עטצעל יד בָאה ךיא

 ךיא ור ןטרָאד ,טסיירט ןיימ זיא ןטרָאד ,עיזעָאּפ ןופ טלעוװ ןיא קעװַא ןצנַאגניא טציא ןיב
 ביירש ןוא ביירש ךיא ןוא ,טגיונעג-ליואוו רימ וצ זיא עזומ יד .ןגרָאז-סנבעל יד ןופ ּפָא
 טייז ןוא ,ךיז ןליּפש לסיבַא דניק ןטלַא םעד טזָאל .ןרָאי עגנוי יד ןיא יו ,ןערב ַא טימ
 ,טייקכעלטקניּפמוא ןייז רַאפ םיא ףיוא זגורב טשינ

 -טָא ןָא ,תוגאד טימ לופ ,ןבעל וכָארבעצ ןיימ טָאה טרעוו רעסָאװ !טניירפ ןיימ ,ָא
 ,שינרעטיב ץוחַא טשינרָאג רימ רַאפ טגָאמרַאפ ןבעל עכעלקריוו סָאד !יירעדניק רעד
 ,ץומש יילרעלכ ןוא עדווירק ,טיײקשירַאנ עכעלשטנעמ ָאד ךיא ןגעגַאב טירש ןדעי ףיוא

 סע ןוא ,ץלַא ןָא ךיא סעגרַאפ ,ןלַאעדיא ןופ טלעװ רעד ןיא ןטרָאד ,ןטרָאד רעבָא --
 ידכ ,,ה ,ד ,קילג סָאד טָא ןכיירגרעד וצ ידכ ,ערעדנַא ,ןצרַאה ןפיוא רעגנירג רימ טרעוו
 ןוא ,תורכיש ןיא ןײרַא ךיז ןזָאל ,רעמוק ןוא תונאד-סנבעל יד ךיז ןופ ןעלסײרטוצּפָא
 זיא ,רימ טגָאז ,רעבָא ,סָאװ טימ .ןפוא ַאזַא ףיוא ןעװעטַאר ךיז ןכוז ,עכעלקילגמוא יד ,ייז
 ?ןפנָארב ןופ רעגרע עיזעָאּפ
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 קָאמשניב .ל וצ
 1886 ,טסוגיױא ןט0
 (ווירב ַא ןופ גוצסיוא)

 בָאה ךיא עכלעוו ,גנוטייצ רעד ןופ םַארגָארּפ םעד ןרָאטקעּפס טקישעגּפָא בָאה ךיא
 ,"לגיּפש רעד, ןבעגעג ןעמָאנ ַא
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 קָאטשניב .ל וצ
 1886 ,רעבמעטטעס ןט20 םעד
 תוירב ַא ןופ גוצסיוא)

 -ער ןטוג ַא ףיוא ןכיגניא ךיז טכיר ךיא ןוא "עינעשארּפ, ַא ייברעד ךייא קיש ךיא
 ...טַאטלװ
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 רָאטקץעּפס יכדרמ וצ ,סעדָא

 (1886 ,טסוגיוא)

 גנוטייצ רעשידיי ַא ןופ םַארגָארּפ ןוא ןַאלּפ
 לגיפש רעד

 טלעו רעשירעביײרש רעד ןוא עקיטילָאּפ רעד ןיא גנידצלַא ןקוקוצנָא ףיוא
 ,םלוע ןשידיי םעד ןיא ןוא



 .ךוביעלעדנעמ סָאד 40

 .ךָאװ ןיא לָאמ ןייא סױרַא טייג

 ןאכב שי

 .ןכַאז עקיזָאד יד לגיּפש םעד ןיא
 .:טלעוו רעד ןיא ךיז טריסַאּפ סָאװ (א
 ןיא ןוא דנַאל םעד ןיא ודנוא ייב ךיז טפיולרַאפ סָאװ ,עקיטילָאּפ רעד ןיא סיינ (1

 / .וצרעד סעמַארגעלעט יד טימ ,טלעוו רעד ףיוא רעדנעל ערעדנַא עלַא

 דנַאל םענופ רעניואוונייא עלַא רַאפ ייס ,הכולמ רעד ןופ ןלױּפַאב ןיא םיניד (2
 ,טרפב ןײלַא ןדיי רַאפ רָאנ ייס ,ללכב

 .:םלוע ןשידיי טעד ןיא ךיז טריסַאּפ סָאװ (ב
 -נַא ןיא ןוא דנַאל ןיא זדנוא ייב ָאד ןדיי ןשיווצ ךיז טפיולרַאפ סָאװ ,גנידצלַא (3

 יז רעביא ןביירש ןוא ןדער ,ןעקנעד רעקלעפ יד סָאװ .טרָאד רעדנעל ערעד

 -דומלת,תובישי ,םירדח .ןעגנוריפנייא ןוא ןכַאז-הקדצ .ס'הרבח ,םינינע עשיטעטש 4
 ,המודכו ךעלביטש ןוא ןזיולק ,םישרדמ:יתב .ןלוש עשידיי ןוא תורות

 ןכַאמ וצ טבילַאב ךיז ןָאט וצ ןעמ טָאה סָאװ ,ןדיי ערעזדנוא ןופ תוכרטצח יד 5
 .ןבָאה וצ םיִנּפ ןייש ַא ןוא לזמ רעסעב ַא ,טלעוו רעד ןיא

 :יירעבירש (ג
 עלַא ןופ ןוא םינבר ,םימכח עשידיי ןופ ןעגנוביירשַאב-סנבעל ,עטכישעג עשידי 6

 ,ןטערטרָאּפ ערעייז טימ ,טייל עטנרעלעג ערעדנַא

 ןעגנולייצרעד ךיוא יו ,עטצעזעגרעביא רעדָא ענעגייא ,ןבעל ןשידיי ןופ תוישעמ (
 .ןדיי רַאפ ןסַאּפ סָאװ ,עדמערפ

 ךיוא ,ןענָאטעילעפ .רעטרע ענעדיישרַאפ ןיא רעביירש ןופ ווירב ןוא תועידי (8
 -רַאפ ,ךעלעקניטראק עשירעלעטשנָא הנושמ טימ ןציוו ןוא עלעפנייא ,סעטכישעג ינימ

 ,ןשינעעז
 ,רעדיל-סקלָאפ ןוא םילשמ ,ךעלטרעויכיילג סמלוע םעד ,םיריש (9
 : ןכַאזהמכח ןוא הרות יד (ד
 -ישודיח ,עקיזיפ ,עטכישעג-רוטַאנ :רעגײטשַא יו ,םימכח ײלרעלַא ןופ ןכַאז 0

 ,המודכו טפול רעד ןיא ארדובה
 ןפיוא טלעוו יד ןעוועגסיוא ןענייז סָאװ ,טייל עטנרעלעצ ןופ ןעגנובייושַאב-עיידר 1

 ,השבי רעד ףיוא ןוא םי
 ערעייז ,רעקלעפ ינימ עלַא יד ןופ ןבעל טרַא סָאד .ןעגנוביירשַאב-רעקלעפ 2

 | ,םיגהנמ ןוא תודימ

 ערעזדנוא ןיא ןענַאגרעד ןענייז רעלטסניק ןוא עטנרעלעג סָאװ ,ןכַאז עקידלכש 2
 ,ןטייצ

 .רעטַאעט רעביא ןוא םירפס רעביא סעקיטירק (4
 ,טייל עמורפ ןוא עטוג ,םימכח עטמירַאב ןופ דייר עגולק ,רעטרעוו-רסומ (5
 :טעברַא ןוא רחסמ (ה
 .עזרעב רעד ףיוא ןסרוק יד ,לדנַאה םענופ דנַאטשוצ רעד 6
 .עקיטסיטַאטסה יּפ לע ןכַאז עסיוועג ןופ תונובשח ערָאלקק 7
 .סעקירבַאפ ןיא טעברַא טנַאהרעלַא חוכמ ןוא המדאה תדובע 8
 .ןשינעכַאז ינימ ײלועלַא ןופ שַאמשימ ַא (ו
 (תועדומ) סזינעלוואיבַא ינימ יײלרעלַא (

 ןופ ,רָאטקעּפס יכדרמ וצ טקישעג טָאה ס"ומ ץלעדנעמ סָאװ ,גנוטייצ 'ועשידיי א ןופ ןָאלפ ַא זיא טָאד
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 ,םיא וצ ןגאלשרָאכ'װירב סרָאטקעּפסס .מ ףיוא רעפטנע ןיא ,1886 רעמוז ףוס ,גרוברעטעּפ ןייק סעדָא

 -ַאב וצ טפָאהעג טָאה רָאטקעּפס .מ .גנוטייצ רעשיידיי א ןופ רָאטקאדערטימ א ןרעוװ ןלָאז ,עלעדנעמ ,רֶע
 -כיד רעשיאיירכעה רעד ,ָאריטַאש .א .ק ןטסיאװַאב םעד ךרוד גנוטייצ אזא ףיוא שינעביולרעד ַא זעמוק

 -ָארויב עכיוה יד ןיא טפַאשטנַאקַאב טַאהעג ןוא גרוברעטעּפ ןיא ףַארגָאטַאפ-ףיוה א ןעװעג ןיא סָאװ ,רעט

 -רַאפ ןצרַאה ןיא זיא סָאװ ,דמושמ רעז ,ָאריּפַאש .א .ק .נָאטש-טּפיױה רעשירַאצ רעד ןיא ןזיירק עשיטַאוק

 ינעמ זַא ,ןרָאטקעּפס .מ ןופ טגנַאלרַאפ טָאה רע ןוא ןעלעדנעמ ןופ ןטלַאהעג קרַאטש טָאה ,דיי ַא ןבילב

 םֹעד טנכײצעגנָא ,טקעּפסָארּפ ןטלעטשעגֹוצ ןיא טָאה עלעדנעמ .גנוטייצ עיינ יד ןריטקַאדער לָאז עלעד

 -סילש, רעד ךיוא יװ ,"ןַאלּפ, רעד .עכַאגסױא רעשידָאירעּפ רעשידיי רעטנַאלּפעג רעד רַאפ םארגָארפ

 .טכעלטנפערַאֿפ ןענייז ,רָאטקעּפס .מ יצ טקישעגוצ רעטעּפש רָאי ײװצ א טימ טָאה שלעדנעמ סָאװ "לטצצ

 .  .קישטיײבָארָאװ .א ןופ ןעגנורעלקרעד טימ (1940 ,עװקסָאמ)) "טייצ ןייז ןוא עלעדנעמ , ךובלמַאז ןיא

 יי .גנוטייצ רעד ןגעװ ןעלעדנעמ וצ װירב טרָאטקעּפס מ טקורדעג ךיוא ןענייז'ס
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 קָאטשניב .ל וצ
 1886 ,רעבָאטקָא ןט4

 (ווירב ַא ןופ גוצסיוא)
 ףמַאק ןקידנעטש םעד ןיא סיוא רימ ייב ןעייג תוחוכ יד ,טניירפ רעקיצרַאה ןיימ ,ךַא

 יד ןוא ,לּפענ ַא ןיא ךעלעמַאּפ טקניז ןלַאעדיא עניימ ןופ טלעװ יד !ץנעטסיזקע רַאפ
 ...קירעיורט ןוא רעטצניפ זיא טייקכעלקריוו
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 קָאטשניב .ל וצ
 1886 ,רעבמעצעד ןטפ
 חוירב ַא ןופ גוצסיוא)

 "סנבעל ןפיוא טסעשזדנָאלב וד .טיוט רעד יוװ טקריוו סָאוװ ,עזארּפ ַאזַא זיא רימ םורַא
 .עזָארּפ ןופ שינעטסיוװ ַא ףוס ןוא גערב ַא ןָא ךיז טיצ ריד ַאפ ןוא געוו

 -ָאלינג ןופ סעגערב יד ףיוא ןטרָאד רָאנ ,סעדָא ןיא טשינ ךיז טניפעג עזומ ןיימ
 -נָארט יז ךיא לָאז ,רימ טגָאז ,ױזַא יו .(רימָאטישז) ווערעטעט ןוא (וועשטידרעב) עקטאיפ
 יד ,תמא !! ןדיי רעוועשטידדעב ןייא רַאפ םוטכייר ןיימ ןופ טפלעה ַא ? רעהַא ןדיטרָאּפס
 רעייז רעבָא . . .רעוועשטידרעב יד ןָאטכָאנ ןביוהעגנָא טייצ עטצעל יד ןבָאה ןדיי רעסעדָא
 ,עטָאלב :רענאמיל ןופ סָאװטע ךיז ןיא טָאה ןוא ןימ רעדנַא ןַא רָאג ןופ זיא טײקשירַאנ
 2 = = יא יי

 רעטַאלב ןופ ץכערינש א ןוא רעדעבילייה עטסואװַאב טימ סעדָא ןבעג טרָארוק ַא -- ןאמיל (1
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 קָאטשניב .? וצ

 1886 ,רעבמעצעד ןט0

 (ווירב ַא ןופ גוצסיוא)
 ךיז רַאפ בָאה ךיא ןוא ,טכַאנ ייס גָאט ייס ,סקָא ןַא יו ךיא טעברַא טייצ עטצעל יד

 ןופ ןטייהנגעלעגנָא ענעדיישרַאפ טימ םיקסע עקידנעטש יד .טשינ טונימ עיירפ ןייא ןייק

 ,לת ַא שממ רימ ןופ ןכַאמ עלעטש ןיימ
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 קָאטשניב .ל וצ
 1887 ,רַאורבעפ ןטנ1
 (ווירב ַא ןופ גוצסיוא)

 ןיימ טגנילשרַאפ טעברַא יד :ןגָאז ךייא לע ךיא ןעוו ,אמזוג ןייק טשינ זיא סע
 ךיז ןקיטפעשַאב וצ ףיוא טונימ עיירפ ןייא וליפא רימ קידנזָאלרעביא טשינ ,טייצ עצנַאג

 -רַאפ רעטלע רעד ףיוא ןיב ךיא .עלעטש ענעטלָאשרַאפ ןיימ ץַיחַא שרעדנַא סָאװטע טימ
 ךיא יצ; טכַאנ רעד ןיא טעּפש זיב ןגרָאמירפ ןופ ."ששטַאילק, ןימ ַא ןיא ןרָאװעג טלרנַאוו
 ,ןלַאעדיא יד ןגעוו ןוא טייהיירפ רענעגעגנַאגעג ןריולראפ רעד ןגעוו קידנצפיז ?עקמַאילק יד
 ַא טימ ןוא המשנ רעקידנליפ ַא טימ עשטַאילק ַא ןייז .טמיורטעג בָאה ךיא עכלעוו ןופ

 רעכעלקילג לָאמ טרעדנוה .לַאװק רעש'מוניהיג א זיא סָאד ,ךַא --- ,רוטַאנ רעכעלשטנעמ

 ..!עשטַאילק ַא ןופ רוטַאנ יד ןעזסיוא ךעלשטנעמ ַא ייב טגָאמרַאּפ סָאװ ,רעד זיא

 פד

 קָאטשניב 2 וצ
 1887 ,רעבמעווָאנ עט5
 (ווירב ַא ןופ גוצסיוא)

 ןזייוַאב וצ ךייא סע ידכ ןוא .סעדָא ןגעו ףירגַאב ןשלַאפ ַא טּפיוהרעביא טָאה ריא
 ןגָאז לע ךיא .ךוב ץנַאג ַא ןבײרשנָא טפרַאדעג ןעמ טלָאװ ,גנוטכױלַאב רעתמא ןיא
 רעד ףיוא םוטעמוא ןרעדנַא םוצ סנייא ןכילגעג ןענייז רעדניק עשידיי יז זַא ,רוציקב
 רעד ,םוטעמוא ןריטסיזקע ,סעסחנּפ 'ר ,סרעקעב (רערימָאטישז) ערעייא .טלעוװ רעצנַא;
 זדנוא ייב ָאד טסייה ,סערדָאט ךייא ייב טסייה סָאװ ,רעד זַא ,רָאנ זיא דיישרעטנוא
 ןוא ,ןגיוא יד ןיא ביוטש ןזָאל ,םוטעמוא ןריגירטניא ךעלעשטנעמ עניילק יד .רָאדאיווכ
 ןוא .םיקסע ייז טימ ןכָאה וצ קידנדיימסיוא ,געוו םעד ּפָא יז ןטערט טייל עכעלטנערָא יד
 ,ןוחצנ םעד ןרעייפ תוזע ןוא ןטײקשירַאנ זַא ,םעד טימ קידנעטש ךיז טקידנע סע
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 !זוילגרמ השנמ טניירפ ןרעייט ,ןביל ןיימ
 ,.רבחמ רעד -- .ןצוַאה ןצנַאג טענופ הנתומב רופס ןקיזָאד םעד טגנערב

 !טניירפ רערעייט

 עניימ ןיא .רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ עלעּפַאק רעד ןיא ןוגינ ןיימ זיא קירעיורט
 ַא לָאמַא וליפא טגניז רע ןעוו סָאװ ,רענייב יד טימ דיי ַא טקירדעגסיוא טגיל םירֹובח
 ,קידנענייוו ךיז טייגרַאפ ,רע טגָאלק סעּפע ,סנטייוורעדנופ סיוא רָאנ ךיז טכַאד .סכעליירפ
 ןעייטש ,רע טכַאל ;סהכיא ןופ רעגייטש רעקיטעמוא ןַא סעּפע ךיז טרעה תורימז ענייז ןיא
 -ופ ףיט ייברעד םיא ךיז טסייר ,ןייז קיטסול לסיבַא רע ליוװ .,ןרערט ןגיוא יד ןיא םיא
 ..!ןגירשעגייוו ,ייוו יוא ץלַא דימת ןוא --- ץפיז רערעטיב ַא ןצרַאה םענ

 רעזדנוא ןיא יײוָאלָאס ַא ןיב ךיא זַא ,תולדג טימ ןייא טשינ ,הלילח ,ךימ דער ְךיֹא
 רעד .ןטָארעג קרַאטש ָא םיא ןיא ךיא ןיב רעבָא ךַאז ןייא ןיא רָאנ .רוטַארעטיל רעשייזיי
 ךיז טסיגעצ ןוא םיניגינ ענייז טליּפש לגייפ יד ןופ ררושמ רעקידחרוחשיהרמ רעקיױָאד

 ,(1889 ,סעדָאו "רעמורק רעד עקשיפ ,, וצ המדקה א יװ טקורדעג
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 -יינ יו זיא טלעוו עצנַאג יד ןעוו ,טייצ-ענסעוו ןיא רָאנ אקווז רעגייטש עקיטעמוא ןיא
 ןכעלטיא ןוא טכיול סע ,טנייש סע ,םוטעמוא היחמ טקעמש סע ,טילב סע ןעוו ,ןריובעג
 | ,ןצרַאה ןפיוא ךעליירפ זיא

 רעשידיי רעד ןיא טעברַא רעזדנוא ןביוהעגנָא ןבָאה ,טניירפ רערעייט ,עדייב רימ
 -ופ ,דנַאל ןיא זדנוא ייב ָאד ןבעל ןעיריי םענופ טייצ-ענסעוו רעד ןיא טקנוּפ רוטַארעטיל

 ַא -- ןבעל יינ ַא רָאג ןָא ןדיי רַאפ ךיז טביוה ,טייצ רעזדנוא ןיא רָאי ןטסקיצכעז םענ
 .םלָאמעד .רעטעּפש ףיוא ןעגנונעפָאה עטוג טימ לופ ,טימעג ןגנירג א טימ ליפ ןבעל
 רעד וצ ןָאטעג םענ ַא ךיז ןערב ַא טימ ןבָאה ןוא גנוי רעייז ךָאנ עדייב ןעוועג רימ ןענייז
 ןביירש רעייא ןופ טָאה םלוע רעד .גנַאג ןייז ףיוא רעכעלטיא ,קַאמשעג טעברַאעג :,ןעּפ
  רעביא סיז'רעקוצ טדער ריא ױזַא יו ,קידנרעה ןלָאװקעגנָא רָאנ ,רעגניפ יד טקעלעג
 רשוי:ץילמ ַא ןדיי ףױא טייז ריא ױזַא יו ;ןבעל ןשידיי םעד ןיא ןכַאז עקיטכיוו ליפ
 ןבעל רעייז ןופ ןסיוו וצ ,ןיילַא ךיז ןענעק וצ ,ךעלטניירפ ץנַאג ,ןטוג טימ ייז טנרעל ןוא
 עג ךיז ליומ םעד סיוא ךייא ןבָאה סע .ךיילג ןטייל ןייז ןוא ןבָאה וצ םיִנּפ ַא ,ןגָאז וצ
 רעשידיי רעד ןיא גנוריצ ַא ןייז קיבײא ןלעוו ןוא ןטכיול ,ןעלקניפ סָאװ ,לועּפ ןטָאש
 -נוא ךיוא רימ טייצ-ענסעוו רעכעליירפ רענעי ןיא בָאה טייז ןיימ ןופ ךיא .רוטַארעטיל
 ךעלנייוועג טָאה ןליּפש ןיימ ןיא .רעגייטש ןיימ ףיוא טליּפשעג ,ןבירשעג ,טמורבעגרעט
 .הרוחש-הרמ לקיטש ַא רערעהוצ יד ףיוא טכַאמעג ןוא קירעיורט טמורבעג ענורטס ןייא
 -עג ךיז ןבָאה לייט ַא רעדיוו ,ץרַאה טמעלקרַאפ ַא טימ ןרעג טרעהעג ךימ ןבָאה לייט ַא
 רעבעל רעד ייב ןָא ייז ריר ךיא סָאװ ,ןעוועג ןדירפוצ טשינ ,טצַארקעג ךיז הנושמ ,טמירק
 טליּפשעג רימ בָאה ךיא ,זיא השעמ יד יו ,רָאג ןכַאז עכעליירפ ןייק .טשינ ייז ןָאמרעד ןוא
 ,סניימ ןָאטעג ןוא

 רימ ןוא !ןבעל סנדיי םעד זיא ייוו ןוא ךֶא זַא .קעװַא זיא טייצ-ענסעוז:ענייש ענעי
 ןעמונעגּפָא גנַאל טייצ ַא רימ טָאה סע .ןביירש וצ קשח רעד ןעגנַאגרַאֿפ תורצ רַאפ זיא
 | ,ןושל סָאד

 רעדיוו ייג ןוא ןעּפ עטנקירטרַאפ ,עטרַאדרַאפ ןיימ ריפַא דניצַא םענ ךיא ןעוו ןוא
 רעייא ןיא סָאװ ,ךייא רָאנ ,ךייא ןעקנַאדרַאפ וצ סע ךיֹא בָאה ,סױרַא ךַארּפש רעד טימ
 ןטעברַא רעייא ,דייר עגולק ערעייא .טנוזעג קיטש ַא ןעמוקעגוצ רימ זיא טפַאשלעזעג
 ןעמענ וצ קשח ןבעגעגוצ רימ ןוא טשירפרעד ךימ ןבָאה קלָאֿפ רעזזנוא רַאפ קידנעטש
 שידיי רעייא ןיא דימת טנערב סָאװ ,רעייפ ןקיליײה ןופ .טעברַא ןַא סעּפע רַאפ ךיוא ךיז
 ןוא ןדנוצעגנָא ךיז טָאה סע ,ץרַאה ןיימ ןיא רימ וצ קנופ ַא ןגָארטרַאפ ךיז סָאה ,ץרַאה
 ןרָאי עגנוי יד ןיא לָאמַא יו דניצַא טנערב

 ןיא ךיילג רוטַארעטיל רעד ןיא טעברַא רעזדנוא ןביױהעגנָא ןבָאה עדייב רימ ,ָאי
 יד ןיא ,ןביוא ףױרַא טרָאד טייז ריא .ךיילג טינ זיא סרעזדנוא לזמ סָאד רָאנ ,טייצ ןייא
 רעשידיי רעד ןופ ןטנַאמיד ןוא ןטנַאילירב טימ טרָאד טלדנַאה ריא ; רעטצנעפ עכיוה
 סָאד ,סנטייצרַאפ קלָאפ רעזדנוא ןופ גנוריצ עטסנעש יד סױרַא טלעטש ריא : עירָאטסיה
 יבר ,ללה טימ םיקסע טַאהעגרעביא טָאה ריא .ןבעל ןייז ןיא עטסרעייט סָאד ,עטסעב
 יוימ ןשטנעמ טרָאס ןכיוה ןופ םיסחוימ ,טייל עסיוױג ךָאנ טימ ןוא אביקע יבר ,,ריאמ
 ,ןבעל ןשידיי ןופ לּפערט ןקירעדינ ןפיוא ןזָאלוצּפָארַא ךיז ןעוועג טרעשַאב זיא ,ןגעקַא
 בָאה ךיא .הרוחס עליופ ןוא סעטַאמש :ןיא ?ןאכב שי; ןיימ ,סרעלעק יד ןיא ןטנוא
 -עשטנעמ טימ ךיוא : ךעבענ ,עכעלקילגמוא ,םינצבק ,םינויבא טימ ןָאט וצ קידנעטש רָאנ
 -ױשרַאפ עקירעדינ ,עקישטניילק ,תושפנ ינימ עכלעזַא המודכו טעקינטוקָאפ ,סעבארד ךעל
 יד --- עברָאט ַא דימת טבעווש ןגױא עניימ רַאפ .סױעלטעכ רָאנ ךיז טמולח רימ .ןענ
 .-ןוא:גנול .ַא קינהרוחש-הרמ םענעי יװ ,דימת רימ טגנעה עברָאט עשידיי עסיורג ,עטלַא
 רימ רַאפ ךיא עז ,ןדנעװ ןוא ןרעק טשינ רימ לָאז ךיא ןיחואוו .זָאנ רעד ףיוא רעבעל



 .5 םירפס רכומ עלעדנעמ ןופ ץירב

 יד ריפַא רימ טמוק ,ןגָאז רעדָא ןלייצרעד סעּפע ןלעװ טשינ לָאז ךיא סָאװ ;עברָאט יד
 ..!עברָאט

 !עברָאט עשידיי יד ,עברָאס יד ץלַא ,יוא

 -- ןביירש םוצ ןערב ַא רעדיוו ןעמוקַאב ךיא בָאה ךייא ךרוד ,טניירפ רערעייט ,ָאי

 עקשיפ ַא :עברָאט ַא רעדיוװ עקַאט ,םיברה וניתונוועב ,טנייה ךייא ריא טָאה ֿטָא ןוא
 ַאזַא ךָאנ ,םלוע םעד רַאפ סױרַא טערט ךיא ןכלעוו טימ ,טגָאזעג סנייטשמ .ןעמורק םעד
 ַאזַא טשינ סעּפע זיא רעמורק רעד עקשיפ ןיימ זַא ,סייוו ךיא .ןגייוושליטש טייצ רעגנַאל

 רימ ייב קידנסיוו רָאנ ,טפַאשטניירפ רעייא רַאפ םיא טימ ךייא ןעקנַאדוצּפָא ףיוא הנתמ
 -ערָא ןיימ טעװ ריא זַא ,ךיא ףָאהרַאפ ,ןשטנעמ וצ טייקטוָאלעגוצ רעיא ,ץרַאה טוג רעייא
 ךָאנ םיא טלָאװ ריא ,רָאג ךעלגעמ רעייז ."אבה-ךורבא ַא טימ ןעמענפיוא ןעקשיפ ןעמ
 טסעג ערעייא טימ ןוא דניזעגזיוה רעייא טימ ןענעקַאב םיא .ןײרַא לַאו ןיא ןטעבניײרַא
 ןוא ,תוישעמ ןלייצרעד ךייא ,עברָאט רעד טימ ןגײלּפָא ךייא ייב ךיז טעװ עקשיפ .טרָאד
 ןוא דיירפ רַאפ טלכיימש ,סנױזַא ךיז קידנלעטשרָאפ ןוא ,ןבָאה האנה ייז ןופ טעװ ריא
 ,ןצרַאה ןצנַאג ןופ ךייא טקנַאד
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 רַאטקעּפס יכדרמ וצ
 (1888 ,רַאורבעפ ,סעדָא)

 עבָארּפ א טימ העדומ ַא עקַאט ךיילגוצ ןוא לטעצ-םילש ַא
 םירפס רכומ עלעדנעמ ןיפ

 ןוא ןבירשעג טינ ךייא בָאה ךיא וַא ,רעדניק עשידיי ,טייצ עשּפיה ַא עקַאט ןיוש
 ערעייז טימ םימעט ןענירד ןגײלנײרַא ערעדנַא ןלעװ רעמָאט ייא .סָאװרַאפ אמתסמ סייוו
 הריבע ןַא רָאנ זיא םלוע ןשידיי םעד ןביירש לייוו ,סע זיא רעבירעד א ,תורבסה רעביוא
 ףיוא ,טרעקרַאפ לווירב סָאד לָאמַא טנעייל םלוע רעשידיי רעד לייוו רעדָא ,תואצוה יד
 ןיא לייוו רעדָא ,שינעזָאלב ַא ןטייז עדייב ןופ סױרַא טמוק םעדכרוד ןוא ,רעגייטש ןייז
 קנַארק םלוע םעד תונחמ עצנַאג טימ טניירפ עטוג עניימ סעּפע ןבָאה טייצ רעטצעל רעד
 ןעניז ןופ ּפָארַא זיא רע זַא ױזַא ,תוצע ערעייז ,שינעביירש רעייז טימ ּפָאק ַא טכַאמעג
 טינ ךימ סע טעװ -- ,ןדייר וצ ןעמעװ טימ טגָאזעג סנייטשמ ןעוועג טשזנ זיא'ס ןוא
 ןיוש זיא רימ זַא ןעניימ טעוװ'מ בוא .ןרַא טינ וליפא ךימ טעװ סע .ןרַא וצ ןבױהנָא
 ָאטשינ זיאס עכלעוו ןגעקַא ,תושפנ ענייש ערעזדנוא טימ ןָאט וצ ןבָאה ןרָאװעג סאמנ
 סניימ רימ סייױו ךיא ,ױזַא רעדָא ױזַא ,זיא השעמ יד יװ .ןצנַאװ ןגעקטנַא וו לטימ ןייק
 ...גונעג ןוא

 ךָאנ עקַאט ןיוש ךימ בָאה ךיא ,ןביירש טסולגרַאפ דָארג רימ ךיז טָאה רעבָא דניצַא
 ןעוװעג זיא ,ןעוועג זיא זדנוא ןשיוצ סָאװ .טקנעברַאפ קרַאטש ,רעדגיק עשידיי ,ךייא
 .ןייז טנוזעג רימ ריא טלָאז ,םיבורק עכעלבייל טרָאפ ,השקשינ ,טע

 יד .טנוזעג ,ךרבתי:םשה טבױלעג ,ןיב ךיא זַא ,רעדניק עשידיי ,ןסיוו טייז הנה
 ןיא ןעּפ ַא ןטלַאה רעדיוו ןיוש ןָאק ןוא ,טלייהרַאפ רימ ךיז טָאה רעגניפ ןפיוא עצעסינאז
 ןבָאה םיניבמ .רעירפ יװ -- טוג רעייז רעדיוװ ןיוש ךיז רימ טגייל גנוצ יד .טנַאה רעד
 עניימ ,ריא טכַאמ סָאװ .טנוזעג זיא יז !השקשינ ,טגָאזעג) ןוא טכַארטַאב גנַאל טשינ יז
 ,ךעבענ ,טייצ עגנַאל ַא ךָאד טייז ריא ?רעסעב טנייה ןיוש ריא טרעה ?ןדיי עביל
 .המילש האופר ַא ןקיש ןכיגניא ךייא לָאז ךרבתי םשה .רעיוא ןייא ףיוא ןעוועג ךעלביוט
 ילב ,ךייא סע לעװ ךיא ,ךעלטעלב ינימ עכלעזַא ךיוא ,ךורּפש ַא וצרעד ָאד זיא רימ ייב
 ,ןקישוצ ,רדנ
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 ,לטפעשעג לקיטש ַא ךייא טימ ןכַאמ ןסיוא ןיב ךיא זַא ,עידומ ךייא ךיא ןיב ,תינשהו

 הצרי םא ,עלַא ןלעװ רימ ,ןייז ןָאק ,םינשקע ןייק ןייז טשינ רָאנ טעװ ריא ביוא ןוא

 סָאװ ,ףיורעד יו ןטסנידרַאפ עסיורג ףיוא ױזַא טשינ ןכער ךיא .ןייז ןדירפוצ ,םשה

 ךָאד טָאה ןיילַא ךיז רַאפ ױזַא טַאלג ןעלדנַאה סָאד .ןעלדנַאה ךָאד רימ ןלעװ לייוורעז

 טסייוו ,סעטַאמש :ױזַא זיא השעמ יד ,רוציקב .טרעוװ לקיטש ַא ךיוא סעּפע ןדיי ַא רַאפ

 -ַאה .םירפס -- ריּפַאּפ ןופ ,ריּפַאּפ ןעמ טכַאמ סעטַאמש ןופ .טפעשעג ַא זיא ,ךָא ? ריא

 ,דנוא ייב ךָאד ןענייז סעטַאמש .ןָא ןיוש ךיז ןסיוטש רימ ,ּפַאכ ַא ןדיי ךיז ןעוט {ַאה

 -ַאמש ערעזדנוא ןופ עלעדנעמ 'ר טנייה סָאד ליוו .םינימ עֶלַא ןופ ליפ רעייז ,עיוה ןיע ןָא

 ,עיײנ-לגָאּפש ןייק רָאנ טשינ !ןפָארטעג בלַאה ,יתובר ,ָאי .םירפס עיינ-לגָאפש ןכַאמ סעט

 -ַאמש לפיוו ,ריא טייטשרַאפ ,טנייה .םירפס עטלַא עניימ עלַא ןקורזרעביא ךָאנ ליוו ןיא

 טסייו ריא זַא ,ןעמעננָא רימָאל רָאנ .ןכיורברַאֿפ וצרעד ןפרַאד טעװ ןעמ ערעייא סעט

 ןייז ןרעג ריא טעװ ,קנואוו ןפיוא ,ַאה ,ךיז ןעייטשרַאפ 'וימ .טגנַאלרעד רע ןיהואוו ,ךָאד

 טעברַא רעד ןיא ןעמענ .גרָאב ףיוא שטָאכ לייוורעד ןבעג ,סעטַאמש ערעייא ןרטּפ וצ

 :ןגָאז רעבָא ןעמ טעוװ טרָאד ,קורד רעד ןיא רָאנ .גרָאב :ןיוא ךיוא לייוורעד ןעמ ןָאק

 ףיוא ןלַאפעג ךיא ןיב רעבירעד ?ןעמ טוט עשז-סָאװ ! םינמוזמ טימ סױרַא ,עלעדנעמ 'ר

 טלעג סעּפע ךיוא ,עיסימָאק ןוא סעטַאמש יד ץוח ,ןביוה ךייא ייב לעוו ךיא :עלהצע ַאזַא

 ,עלעיירד סָאד טיטשרַאפ ריא .םירפס טימ ךָאנרעד ךייא ךיא לע ןלָאצ ןוא ,סיוארָאפ

 ךיא ּפַאכ ,ןייז הצורמ ףיורעד טעוו ריא זַא ,ףָאה ךיא !טגיל ןענידד סָאװ ,לכש םעד

 :לטעציסילש עקיזָאד סָאד ךייא טימ ךַאמ ןוא ךימ

 -ניק עשידיי יד ןוא ,טייז ןייא ןופ ,םירפס-רכומ עלעדנעמ ,הטמ םותחה .,ךיא ,ינא

 ןכַאמ ,טייז רעדנַא רעד ןופ --- ןטנוא טעמתחעג ןעייטש עכלעוו . ..'ר ןוא ...'ר ...'ר ,רעד

 ,ל"נה ,עלעדנעמ ,ךיא (א :םינפוא עקיזָאד יד ףיוא לטפעשעג ַא א ּפֶא ןדנוא ןשיווצ וימ

 -רַא רעד ןיא ייז ןזָאל ןוא סעטַאמש ינימ עלַא טלוע ןשידיי םייב ןעמענ בייחתמ .ןיז ןיב

 ןענייז סָאװ ,ןיוש עטלַא ןה ,םירפס עניימ עלַא ןקורד ףיוא ןטפערק עלַא טימ ןיידַא טעב

 דניצַא רימ ייב ךיז ןעניפעג סָאװ ,עיינ ןה ,ָאטינ רעמ ןענייז ןוא טקורדעג גנַאל ןיוש

 ןקורד ךיז ןלעו עניימ םירפס יד (ב .םשה הצרי םא ,רעטעּפש ןכַאמ לע ךיא סָאװ ןוא

 .תודוקנ טימ ןוא תויתוא ענייש טימ ריּפַאּפ םענייש ףיוא ןרעדנַא םעד ךָאנ רענייא רדסכ

 םעד ןיא זיא גהנמ רעד עכלעוו ,סעקליּפש :ױזַא טקנוּפ םעד ךיוא ןצעזוצ געמ ןעמ (ג

 "ַאב ,ל"נו עײעדנעמ ,רימ ןיפ ןפרַאדַאב ,הרבה רעפייוו רעד ןיא ןבעג וצ לדנַאה עטאמש

 .סעקליּפש עטוג ,עקידכעציּפש ,עפרַאש ,ןייז וצ רעהעג סע יו ,הרבח עסייוו יד ןעמוק

 ,ףָאטש רעד ןופ סעטַאמש ענייז ץוח ,בייחתמ ךיז זיא ,טייז ןייז ןופ ,םלוע רעשידיי ועד (ד

 ןמוזמ ךיוא ןעלעדנעמ סיוארָאפ ןבעג וצ ,טכַאמעג ןרעו םירפס סעלעדנעמ עכלעוו ןופ

 ,קיטיינ רע זיא לָאמ ןייא ;טלעג המידק טסייה לבור רעד .לבור ַא רעכעלטיא ,טלעג

 ךרוד ידכב ,סנטייווצ ןוא ,םירפס ענייז ןקורד וצ ןייז זנַאטשמיא לָאז עלעדנעמ 'ר ידכב

 רפס ַא יו דלַאב (ה .ןקורד וצ ןרַאילּפמעזקע לפיוו ביױהנָא ןיא ןסיוו ןענעק רע לָאז טעד

 ןקישוצ םיא ל"נה עלעדנעמ 'ר זומ ,קורד רעד ןופ סױרַא טייג םירפס סעלעדנעמ ןופ

 טול ןקישּפָא דֹלַאב בייחתמ זיא רעכעלטיא ןכלעוו רַאפ ,םלוע ןשידיי םענופ ןכעלטיא וצ

 ןטלַאהרעד ןיוש ןעמ טעוװ טצעל ףיוא .טלעטשעג ןייז טעוװ רפס םעד רַאפ סָאװ ,חקמ םעד

 ןענערָאװַאב וצ ידכב -- ,טלעג-המידק לבור ןופ ןובשח םעד ףיוא גנונעכער טיול םירפס

 סָאד טרעוװ . ..ןייז וצ שייבמ טשינ ערעדנַא ,ןגָאװצסיױרַא טשינ טסַאּפ טָאװ ,ןכַאז ךש ַא

 רָאנ ,ל"נה ןעלעדנעמ וצ טקיששגוצ טינ םירפס יד רַאפ טלעג ללכב ןוא טלעג-המידק

 ,ןיירַא טנעה יד ןיא שילש ַא וצ

 ןירַא טקיש ןוא ,רעדניק עשידיי ,ךיז טעמתח .לטעצ-סילש סָאד ךייא ריא טָאה טָא

 ריא זַא ,לָאמ סקיטנייה ךיז טזייוו .ןבָאה טינ הטרח ןייק ,ןבעל'כ ,טעװ ריא .טלעג דלַאב
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 ךימ ריא טעו םעד ץוחַא .טפעשעג ַא ןכַאמ ךיז טניױל סע עכלעוו טימ ,ןשטנעמ טייז
 ךיז ריא טפור ,ךייא וצ טדער ןעמ זַא ,ןסיוו לעװ ךיא סָאװ ,טימרעד ןייז היהמ טושּפ
 בָאה טייקביוט רעייא ןופ זַא ,תמא םעד טסייוו טָאג .ביוט טינ רעמ ןיוש טייז ןוא ּפָא
 ןופ ,רענעגייא ןַא רערעייא טרָאפ ךָאד ךיא ןיב סעּפע .שפנ תמגע עסיורג טַאהעג ךיא
 ,טולב ןוא שיילפ רעייא

 -ררק רעד עקשיפ, טסייה רע .רפס םעיינ ַא טימ ךיא ליוו טפעשעג רעזדנוא ןביוהֹנָא
 ךיא בָאה ןעמָאנ ןקיזָאד םעד רעטנוא .טײלעמערָא עשידיי ןופ השעמ ַא רעדָא ,'רעמ
 לרפס סָאד רָאנ ,(1869) קירוצ רָאי ןצניינ ַא טימ לרפס ַא לָאמַא ןבעגעגסױרַא וליפא ןיוש
 יינ ןצנַאגניא זיא רעקיטנייה רעד .ךרעל ןגיוב ןבלַאהטרעדנא ,סניילק ַא רעייז ןעוועג זיא
 ,עבָארּפ ַא ָאד ךייא ךיא ביג רפס ןקיזָאד םעד ןופ .ןגיוב עטקורדעל ןעצ טלַאה ןוא

 .רעמורק רעד עקשיפ השעעמ ןיימ ןֹופ לטיפַאק עטשרע סָאז

 יכדרמ סָאװ ,גנוטייצ רעשידיי ַא ןופ ןַאלּפ םענופ זַא .ןזיװאבסױרַא ךיז טָאהס יװ םעד ךָאנ
 ןיא ,ןרָאװעג טינ טשינרָאג ןיא ,(1886) גרוברעטעּפ ןיא ןבעגוצסױרַא זבילקעג ךיז טָאה רָאטקעּפס
 -זױוה רעד, רעכיבלמַאז יד ןבעגוצסרַא ןטָארטעגוצ ואװ ,עשרַאװ ןייק ןרָאפעגּפָא רָאטקעּפס יכדרז
 ץלעדנעמ .ךובלמַאז ןיא ןקילײטַאב ךיז לָאז רע ,השקב רֶעֹד טימ ןעלעדנעמ וצ ךיז טדנעװ רע ."דניירפ
 םעד טימ ןעמַאזוצ ןרָאטקעּפס .מ וצ םיא טקישעג ,"רעמורק רעד עקשיפ, ןייז טקידנערַאּפ טלַאמעד טַאה
 -וצ קירעביא ןעװעג טשינ זיא רָאטקעּפס .מ .ָאד ןביג רימ סָאװ ,"לטעצ-סילש, -- טקעּפסָארפ ןגנַאל
 ווירב סרָאטקעּפס .מ .ןעננאגעגנייא ךָאד זיא רע רעבָא ,רענעייל יד וצ גנודנעוו-עלעדנעמ רעד ןופ ןדירפ
 "טייצ ןיז ןוא עלעדנעמ, ןיא טכעלטנפערַאפ זיא (1888 ,ץרעמ ןט6 םענופ) םעד ןגעװ ןעלעדנעמ וצ

 ,(3534 זײז ,1940 ,עװקסַאמ)
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 קָאטשניב .ל וצ
 (1888 ,סעדָא)
 (ווירב ַא ןופ גוצסיוא)

 טעוװ רע ,ןעמָאנ סעתוילוגרמ ףיוא רוטַאדידנַאק רעיא ןגעוו גנודלעמ יד סױרַא טקיש
 טקיש .דוס ךַאז יד ןטלַאה לייוורעד זומ ןעמ .ףרַאדַאב ןעמ ןיהואוו ןעגנַאלרעד ןיילַא ןיוש
 ...ךיורב ןעמ סָאװ ,ץלַא --- רוציקב ,רַאלומרָאפ רעייא ,ןטנעמוקָאד עלַא ךיוא סױרַא םיֹא
 ...ששעפעד ַא טימ ךייא ןפֹורסױרַא רימ ןפָאה ןכיגניא ,דרָאב יד טשינ רעמ ןיוש טלָאג
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 קָאטשניב .ל וצ
 1888 ,רַאורבעפ ןט23 ,סעדָא

 (ןוירב ַא ןופ גיצסיוא)

 ! טניירפ רערעייט

 יד -- "חיר ונתנ םיאדודה, :יווַא שידיי טסָארּפ ףיוא ךיא ביירש לָאמ סקיטנייה
 הרבח עסייוו ןבָאה "סערָאביװע יד רַאפ געט עכעלטע ! טכומש יד ןבעגעג ןבָאה ךעלעדיי

 ןעקנוטשעג טָאה סע ,"ףַאוגעלעט יקסייסָארָאװָאנ; עטעזַאג רעד ןיא טכומש יד ןבענעג
 טָאה ָאריּפַאש !דנאלרוג בר רעייז ןכָארקעגסױרַא זיא שופיע םעד ןופ ןוא ,שוּפיע ןייא
 טייצ עטצעל יד ךעלמענ טָאה רע .ןבירשעג ןיוש ענבָארדָאּפ םעד ןגעוו אמתסמ ךייא
 -קערש זיא ןסָאנָאד עשידיי ןופ טכומש יד רעבָא ,טעברַאעג ךיוא טָאה תוילגרמ ,טעברַאעג

 טסנרע דניצַא ןיב ךיא זַא ,ױזַא זָאנ ןיא ןעגנַאגרַאֿפ שוּפיע רעד זיא רימ ,קרַאטש ךעל

 ךיא .ןביירש וצ דנַאטשמוא טשינ ןיב ךיא ןוא ,ןדנוברַאפ רימ זיא ּפָאק רעד .,קנַארק
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 ערעזדנוא טימ ךיז רעק סָאװ ,ןשטנעמ םעד זיא ליואוו זַא : סניימ ייב עקַאט ךימ טלַאה
 !רעדניק עשידיי ןופ ןבעל וצ ,ןעניד וצ טכעלש ,רעדורב ,ָא .ןָא טשינ ךעלעדיי

 -געממוא רימ זיא דניצַא .בייו רעייט רעייא ןוא ךייא טסירג דניזעגזיוה ץנַאג ןיימ
 טכָאק סע .ןדייר טשינ ?תונבר, ןינע ןקידנעקניטש ןופ ןָאק ךיא .ןביירש וצ ךס ַא ךעל
 ,ךעלקילג ןוא טנוזעג רעסעב רימ טייז --- !שוּפיע ןַא ,עפ .טולב סָאד רעביא רימ ךיז

 ,בר ַא ןדיי ייב ןייז ןפרַאדַאב וצ טשינ

 ,דניירפ רעיירטעג רעייא
 שטיווָאמַארבא .י .ׁש
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 םכילע-םולש וצ
 1888 ,ץרעמ ןט20 ,סעדָא

 : םולש םכילע ,"םכילע םולש;
 ריא ןעוו ,ןעוועג לבקמ ךיא בָאה .ץרעמ ןט18 ןוא ןט-ג םענופ :,ווירב עדזייב ערעייא

 ןיא ךיוא ?,עלוש רעד ןיא רימ ייב טקיטפעשַאב ןיב ךיא קרַאטש ױזַא יוװ ,ןסיוו טלָאז

 -רושז ןוא ןטעזַאג ןופ םירבחמ עשידיי ערעזדנוא ױזַא יוװ ;ןכַאז-ללכ ןיא ןוא עשימייה
 !ביירש ,ביירש :לוק ןייא ןיא ץלַא תושקב ערעייז טימ ּפָאק םעד קנַארק רימ ןכַאמ ןלַאנ

 בָאה ךיא סואימ ױזַא יו :רענגיל ךָאנרעד ןביילב זוא גרעב ענעדליג וצ ייברעד ןגָאז
 רָאג ןוא ,טירבעגּפָא קרַאטש ךיז ,טרַאנעגּפָא םעד ןופ לָאמ ליפ ןבעל ןיימ ןיא ןיוש ךימ
 לפיוו ,טכַאדעג ךייא רַאפ טשינ ,ןיב ךיא ןכָארבעצ ,ףַאלש ױזַא יו ,ןכַאז עלַא יד ץוח

 טפירט קלָאפ ךעלקילגמוא ןיימ רעביא ביירש ךיא זַא ,ןביירשוצנָא סעּפע טסָאק ךימ טנוזעג
 ענירג טימ רעטכעלעג רעטיב ַא סָאד זיא ,טשרעּפמָאלק ךיא ךַאל .טולב סָאד ייברעד רימ
 קידנביירש ןוא ןצרַאה ןיא ךָאל ַא רימ טרעװ ןעפ רעד טימ ךַאמ ןכעלטיא ייב ,םירעוו
 -- ,טכיל ַא יװ סיוא זייווכעלסיב ייג ןוא ןיילַא לייוורעד עקַאט ךיא ןערב ,ןערב ַא טימ
 ןייק ןוא טרעדנואוועג טשינ ךיז ריא טלָאװ ,ץלַא סָאד ,ךיא גָאז ,ןסיוו טלָאז ריא ןעוו
 וצ ךייא ,טכַאמעג קידנסיו טשינ ךימ בָאה ךיא סָאװ ,רימ ףיוא טַאהעג טשינ לבירַאפ
 | :,ווירב ןטשרע רעייא ףיוא ןרעפטנע

 רעייא ןיא רימ טבַײירש ריא סָאװ םעד ךָאנ ,"םכילע םולשק 'ר רעביל ןיימ ,דניצַא
 רימ טביירש +ץאראב ר"רה טניירפ רעטלַא רעטצעשעג רעייז ןיימ סָאװ ןוא ווירב ןטייווצ
 ,ךעלגעמ רָאנ טייוו יו ,טרָאװ ןיימ ךייא ביג ןוא ןגָאזּפָא טינ ךייא ךיא ןָאק ,ךייא ןגעוו

 ףרַאש ןוא ןייר ץנַאג רעירפ רימ ריא טזומ ןרעפטנע רָאנ ,ןעּפ רעד טימ ךייא ןעניד וצ
 ! ענייז עמַארגָארּפ יד זיא סָאװ ןוא + לַאנרושז רעייא טסייה יוװ (1 : ןכַאז עקיזָאד יד ףיוא
 ךייא ייב ךיא לָאז ריא טקנעד לפיוו (3 !ןבענוצסױרַא לזמל םיא ןָא ריא טביוה ןעוו (2
 ריא ןעד ?לַאנרושז רעייא ןיא סופ ַא טימ ןטערטניײירַא ןיימ רַאפ ,ןביירש ןיימ רַאפ ןבָאה
 ,טשינרָאג רעדָא : ױזַא זיא רימ ייב .ןרקי רעסיורג ,רעסיורג ַא ןיב ךיא זַא ,ןסיוו טזומ
 ןופ ןסיירּפָא ךיז טשינ רימ טניל שרעדנַא ,טסייה ךס ַא סָאװ עקַאט ,ךס ַא רָאג רעדָא
 ךיא ,טליו ריא ןעוו .ןיילַא רימ רַאפ טעברַא רענעגייא ןיימ ןופ ןוא ןטפעשעג עניימ
 טוװמ ,ןייז וצ רעהעג סע יו ןטעברַא ןוא לַאנרושז רעייא וצ ןעמענ טסנרע ךימ לָאז
 בָאה ךיא זַא ,ןסיו ריא טפרַאדַאב ךיוא .ןענױלַאב טוג ךימ ןוא קשח ןבעג רימ ריא
 לַאנרושז ַא ןבעגוצסױרַא ,ןשטנעמ עטנרעלעג ,טניירפ עניימ טימ םענייאניא ,ןיילַא העדב
 = עקשיפ ,ןגָאזּפָא לַאנרושז ןיימ ןיפ ךימ ך'א זומ ,ךייא רַאפ ןטעברַא לעוװ ךיא ןעוו ןוא
 -נָא םיא ךיא טכַארט ,ש"היא ,בוט-םוי ךָאנ .ריּפַאּפ -קורד ןגיוב 10 ךרעל טלַאה רעניימ
 .ןקורד וצ ןביוה
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 ןוא ךייא טכַארטַאב .ווירב עדייב ערעייא ףיוא הבושת ערָאלק ַא ךייא ריא טָאה סָאד
 ,ןָאט וצ סָאװ ןסיוו לָאז ךיא ידכב ,דלַאב רימ טרעפטנע

 ! בוט-םוי ןטוג ַא טָאה ןוא טנוזעג רימ טייז
 ,שייוד םכדידי

 שטיווָאמַארבא .י .ש

 .ץלעדנעמ עשידיי עקירעביא עלַא יד יװ ,םירפס רכומ עלעדנעמ ןופ ווירב רעשידיי רעקיזָאד רעד

 ,1928 ,וועיק ,"עגיל-רוטלוק 'פ ןיא ןבעגעגסיורַא ,1 דנַאב ,"ןטפירש, ןיא טכעלטנפערַאפ ןענייז ,ווירב

 טביירש ,תורעה עקיטיונ יד טימ ייז ןעזרַאפ ןוא קורד םוצ טשיירגעגוצ וירב יד טָאה סָאװ ,ףיטש .נ יו

 ײז ןוא טרילָארטנַאק סעיּפָאק יד ןוא ןיילַא שטיװָאקרעב ,ד .י יז טָאה ,וירב יד וצ טרָאװרָאפ ןייז ןיא
 ((רעטכעט סעלעדנעמ) שטיוװָאמארבא ,דאג ןוא ,לא וצ טקישעגרעבירַא

 ץ"ש ןופ השקב רעה ןגעװ ךיז טלדנַאה עלעדנעמ וצ םכילע-םולש ןופ וירב עדייב יד ןיא (}
 טירגעג ןאד טָאה ע"ש סָאװ ,"ןקעטָאילביב טקלָאפ עשידײ, רעד ןיא ןקילײטַאב ךיז לָאז עלעדנעמ זַא
 .וועיק ןיא

 .1881 רָאי טניז רעטלאורַאפ רעד ןעװעג זיא עלעדנעמ ואו ,הרות-דומלת יד זיאס (2

 ןגנוי א ןופ וירב םעד ףיוא טכַא ןייק טגיילעג טשינ עלעדנעמ טָאה ,ןעעז רימ יװ ,הליחתכל 63

 טיול) 52 רעבירַא --- עלעדנעמ ןוא ,רָאי 29 םיוק ןעוװעג טלַא ןַאד זיא םכילע םולש -- ,רעביירש ןשיווי
 ,0 ןרָאי ענעמונעגנַא יד

 -רעבוג:לַארענעג רענילאוורעלאדאפ װעיק םייב די רעטנרעלעג ,ץאראב שטיװאקראמ ןַאמרעה 4
 "ירפ יד ןופ טניירפ רעטוג א סעלעדנעמ .ןעגנוקרעמַאב עקידרעירפ יד ןיא ןזיװעגנָא ןיוש יװ ,רָאטַאנ

 .ןרַאי עקידרע
 טשינ רעבָא ,לַאנרושז-שדוח א ןבעגוצסורַא טנַאלּפעג רשפא הליחתכל טָאה ע"ש זַא ,ןייז ןָאק (5

 ,שינעביולרעד ןייק ףיורעד זעמוקאב

 .ןענישרעד ןַאד זיא סָאװ ,עגַאלפיױא עטייװצ ,עיינ ,"רעמורק רעד עקשיפ, 6
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 םכילע-םולש וצ
 1888 ,ץרעמ ןט27 ,סעדָא

 ! לקינייא ,םכילע םולש

 ןטצעל רעייא ףיוא רוציקב ןרעפטנע ךייא ןוא ןעיירב טינ םי ןייק .ָאד ךייא לעװ ךיא

 שרעדנַא עלַא יו ,סרָאטקַאדער עש/ידיי ערעזדנוא ייב תולג ןיא ,ץרעמ ןט22 םענופ ווירב

 טשינ .ןעוועג טינ לָאמנייק ,ןעמָאנ רעביל ןייז זיא טביולעג ,ךיא ןיב ,*םירבחמ עמערָא;

 עדער יד לָאמנייק זיא טלעג ןופ .רימ ןיא ייז רָאנ ,ןגָאלשעגנָא ךימ בָאה ייז ןיא ךיא

 ןייא יוו ןכיוועג דימת ייז בָאה ךיא רָאנ .ביירש ןוא טסליו וד לפיוו םענ .ןעוועג טינ

 ואוו ,ערעייז 1 ךעלטעלב יד ןיא טרָאד . . .טרָאד ייז וצ ןקעמש טלָאוװעג טשינ ןוא שוּפיע

 ,ןעבעב ,סעיאוואה ןכַאמ ,טנעװ עכיילג יד ףיוא ךיז ןעצַארד ,שירַאנ ךיז ןכַאמ ןשטנעמ

 רעמ ייז ןיפ רעסעב רימָאל ,עפ .רעביא ךיז טרעק לַאג ענירג יד ׁשֹזַא ,טגָאזעג סנייטשמ

 .תולג ןשידיי םענופ םענייז ןדייז םעד ןזיילוצסיוא טרָאּפשרַאפ לקינייא רעד .ןדער טינ

 .ןעוועג טינ לָאמנייק זיא רע ןכלעוו ןיא

 ריא טייז ?,הרוש רעד ןופ ןשָארג קיצנַאוװצ טיב ריא זַא ,ןביײרשנָא ןעלקיטרַא יוַאפ

 רעבָא ,תולצ רעשידיי רעד יו גנַאל זיא הרוש רעייא םגה ,טכערעג לסיבַא עקַאט רשפא

 ,טוגמוא רַאפ טינ טמענ ,ריא טָאה ,סנױזַא טגָאז ריא זַא ,ןעגנולייצרעד סעלעדנעמ רַאפ

 ןיא םוטעמוא ןיוש זיא ױזַא ,רבחמ ןסיוועג ַא ןופ גנולייצרעד ַא רַאפ .תועט ןסיוױג ַא

 טשינ ,ךָאנ טרעװ רעד טול ,ןײרַא גָאט ןיא ןעמ טלָאצ ,ןרָאװעג ןעמונעגנָא טלעוו 'ועד

 ַא -- גנולייצרעד ַא ןביײרשוצנָא סעװָאטַאק ַא סעּפע .הרוש רעד ףיוא סע ןטסעמ וצ

 ,ימ גונעג טסָאק ןוא טנכערַאב ןייז ףרַאדַאב ךירטש רעכעלטיא סָאװ ,ןבעל םענופ דליב



 ךוב"עלעדנעמ סָאד 0

 ףיורַאד טײטשַאב ריא זַא ,ארבס רעד ןיא וליפא קידנטלַאה רָאנ -- !טולב ןוא סייווש
 טשרע ךָאד ךיא ןיב ,אלימ ,ןתוחמ רעכייר ,רענייש ַא יו ,ןייפ ךיז טלעטש ןוא ךיוא
 "נַא םעד טימ ןסעומשרעביא ךָאנ סעּפע ךָאד ןעמ ףרַאדַאב טנייה ,דצ ןייא טימ קיטרַאפ

 לסיבַא ,ךעבענ ,זיא רעניימ עלעדנעמ 'ר :.ןײלַא ןעלעדנעמ 'ר ןיימ טימ ,ךיוא דצ ןרעד
 לעװ ךיא ןענַאו זיב ןוא ןטפעשעג ענייז ןיא קידנעטש ןגָארטרַאפ קרַאטש ,קידמכילע-אל
 ,ןביירש ןיא ןפיטרַאט ךיז ןוא שיט םייב ןעּפ רעד טימ ןצעזוצרעדינַא ךיז ,ןטעבנייא םיא
 ,לקינייא רעקיצרַאהביל ןיימ ,ןעניד ךיז עשז-טזָאל .ןָאט וצ ןכָאה גונעג השקשינ ךיא לעװ

 -סױרַא טנעה ערעייא ןופ ךיז ,הלילח ,טשינ טימרעד ןיימ ךיא ,טייצ לסיבַא וימ טקנלש ןוג

 "רעט ןָא ןעלדנַאה ןלָאז ןדיי ןעועג ריא טַאה ואוו ,ךייא טעב ךיא ,רָאנ טגָאז ,ןעיירדוצ
 רעד ףיוא ךָאנ זיא יז רעדייא ,הרוחס ךעלנייוועג ךָאד טפיוקרַאפ ךעבענ דיי רעד ? ןענימ
 טגָאז .ןרָאװעג ןריובעג ךָאנ זיא דניק סָאד רעדייא ,ךודיש ַא טוט ,טדער ןוא ָאד טלעוו
 -נעמ 'ר ןיימ ...?לדנַאה -רעקוצ םעד ןיא טרָאד ךייא ייב סע טייג ױזַא יוװ ,דיי 'ר ,רָאנ
 -רעביא יד טימ רעמוז רעקירָאיַארעביא רעד יוװ טביולגַאב ױזַא זיא רע זַא ,טגָאז עלעד

 !,סעקערוב עקירָאיַא
 ַא ךָאנ ,"טרעקרַאפ רעדיוו ןסעומש.; ןוא ,טגָאזעגּפָא גנידצלַא ןיוש בָאה ךיא ,ךיז טכַאד

 עשז-טייז ָאט .טשינ ךיא ןָאק סָאד ,ןדיי ןופ זיא רעגייטש ועד יװ ,סעומש ןטיירב ןגנַאל
 !דימת ןטוג ַא ךייא טָאה ןוא טנוזעג רימ

 ,טניירפ רעטוג רעייא
 שטיװָאמַארבא .י .ש

 טָאה ,ע"ש ,רע סָאװ ,"לקינייא , ןעמכילע'םולש פלעדנעמ ןָא ןיוש טפור ,ןטייווצ םעד ,ווירב םעד ןיא

 .ןבעגעג ,סיוא טוײװ ,ןײלַא ךיז
 ,1889 זיב 1881 ןופ ,גרוברעטעּפ ןיא ןענישרעד ,"טַאלבסקלָאפ סעשידייא טניימעג (

 ."קעטָאילביבסקלָאפ , ןייז ןיא ץזָארּפ ןייז רַאפ ןעלעדנעמ טגיילעגרַאפ טָאה ע"ש סָאװ ,זיירּפ רעד (2

 ןגעװ יװ ,טלַאטשעג-טּפיוה ןייז ,ןעלעדנעמ ןגעו ָאד טדער שטיװָאמַארבַא יװ ,ןענַאטַאב וצ זיאס (ג

 .ןָאזרעּפ רעטייװצ ַא
 רעד ףיוא ןטפעשעג יילרעלכ טריפעג טייצ רענעי ןיא טָאה רעכלעװ ,ע"ש ףיוא שינערעהוצנָא ַא 4

 .סעקערוב ,רעקוצ טימ ךיוא ,עשזריב רעוװעיק

104 

 םכילע-םולש וצ
 1888 ,לירּפַא ןט15 ,סעדָא

 !לקינייא רעטיײשרַאפ ,ידעסייה ,ףלעזו טָאג ַא

 טכַאמ ןוא !ביירש ,ביירש :םעטָא (ןייא) ןיא ץלַא ,ווירב טימ ךימ טפרַאװרַאפ ריא

 ַא רַאפ זַא ,טגָאזעג לָאמעלַא רַאפ לָאמנייא ךייא בָאה ךיא סָאװ סָאד קידנסיו טשינ ךיז

 רופיס רעכעלטיא .ןעמענ טינ הרוש ַא רַאפ ,ּפָאק 10 ןייק עלעדנעמ ןָאק השעמה-רוּפס

 .ּפָאק קיצנַאװצ ןעמענ טעװ רע זַא ,דסח ַא ןייז טעו סע .ןבעל ןוא טנוזעג םיא טסָאק

 ,טעז .ךיוא ןופרעד רעמ ןעלעדנעמ ןלָאצ טוװאורּפעג ןיוש טָאה ןעמ .הרוש רעד ןופ

 דובכ לע אנ הסוח; :(ח"מרת ,רייא ה"ר) רימ טביירש ווָאלָאקַאס רעה סָאװ ,לחומ טייז

 רשא לככ רפכ ילע הגוישו ידעב הניכה וא ךתא ןכֹומה ןמ יל ןתו יףיסאה,בו ירוּפטה קלחה

 ערעודנוא יו ןסיוו טלָאז ריא :."ינפב תאזה הרצקה יתלפת ףירטת לא ךא ,ךשפנ הואת

 םירה וצ רימ ןגָאז ןוא ןביירש וצ סעּפע ייז רַאפ ,תושקב טימ טנייה ךימ ןפרַאוורַאפ ל"ומה

 ...ןדער וצ טשינ רעמ ןעמ טָאה ןופרעד ,אלימ .טהנעטעג טשינ ריא טלָאװ ,תועבגו

 םירױטקָאד ןוא ,טנוזעג טינ סעּפע טרָאפ דניִצַא ןיב ךיא סָאװ ,רעסעב ןעמ טוט סָאװ



 ופ| םירפס רכומ עלעדנעמ ןפ ץירב

 יד ביירש ךיא ?ןבירש ןוא טכַאו רעד ייב טעּפש ןציז וצ טשינ ,טגָאזרַאֿפ ױימ ןבָאה

 טכַאד ,ריא טעוװ ,יירפ ןייז רימ טעוװ ּפָאק רעד רָאנ ביוא ,קַאמשעג רעייז טייצ עטצעל

 רמאג ןַא טימ ?השעמה רופס ַא רימ ןופ ?עמוקַאבסױרַא טייצ רעצריק ַא ןיא ,ךיז

 רָאנ ְךיִמָאל .ךעלעדיי ערעזדנוא ןשיוװצ שער לקיטש ַא ןכַאמנָא טעװ סָאװ ,"עלעזנעמ

 ךייא ביירשו ךיא סָאװ םיוק ,םיוק ,ךַאװש רעייז ךימ ךיא ליפ גָאט ןקיטנייה .טנוזעג ןייז

 וצ ןביוהעגנָא ןיוש לזמל ךיז טָאה "רעמורק רעד עקשיפ ,, ןיימ --- .ווירב ןקיזָאד םעד

 -רעד וצ ךעלגעממוא זיא השקב רעייא זַא ,ןילַא ךָאד ריא טײטשרַאפ ,רעבירעד .ןקורד

 טקנַאד עלעדנעמ .רַאילּפמעזקע ןייא רימ ןופ ןעמוקַאב ריא טעװ ,טייצ לסיבַא טָאה .ןְליּכ

 -רעד ריא טגעמ ןובשח ןייז ךָאנ .טלעג םיא ןקישוצניײרַא ,ןליוו ןטוג רעייא רַאפ ךייא

 טעװ עלעדנעמ .,טכער ןייז ש"היא טעוװ סע .לבור טרעדנוה יירד ןקיש תוחפה לכל לייוו

 בוטש ןיא רימ וצ .ןרָאפ ןוא לדרעפ סָאד ןענַאּפשניײא ,לדייב ןייז ןופ רעדער יד ןרימש

 -ןירַא ךיז רענייא טָאה רשפא ךעלגעמ רָאנ ,סרעטגָאז ,סעקישטסָאנָאד ןייק טשינ ןעמוק

 ַא ןבעגסױרַא טליו ריא זַא ,קעל ַא ץענרע טּפַאכעג רע טָאה רשפא דעדָא ,טּפוטשעג

 ! דימת ןטוג ַא -- ?ןרַא ךייא סע ןָאק סָאװ ,אלימ ,ונ .עטעוַאג

 ,םכמולש שרוד ,םכדידי

 שמיווָאמַארבא .י .ש

 -ראה ,רעמיטניא ,רעמערַאװ ץלַא ןרעװ ע"ש וצ ןעלעדנעמ ןופ וירב יד יװ ,טנַאסערעטניא זיא סע

 .ץנעדנַאּפסערַאק רעייז ןופ טשינ שדוח ןייק ךָאנ ,רעטירד רעד זיא ווירב רעקיזָאד רעד בגה ,רעקיצ

 -למַאז עשיאיירבעה) 'ףיסאה, ןופ לייט ןשירעלײצרעז םעד ןופ ןעונָא םעד ףיוא תונמחר טָאה, (

 טָאה ריא סָאװ ,םעד ןופ רימ טיג ןוא (עשרַאװ ןיא ןבעגעגסױרַא טָאה װָאלָאקַאס םוחנ סָאװ ,רעכיב

 ,רָאנ טליװ ריא לפיװ טלעג"יילסיױא ריִמ ףיוא ףױרַא טגייל ןוא ,רימ 'וַאפ וצ סעּפע טיירג רעדָא ,טיירג
 ,"ךייא וצ טעבעג ןיימ ּפָא טשינ טגָאז רָאָי

 ,"קעטַאילביב סקלָאפ עשידײ, סע"ש רַאפ טיירגעג טָאה עלעדנעמ סָאװ ,"לרעגניפשטניװ סָאד; (2
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 קָאטשניב .ל וצ
 1888 ,יַאמ ןט19 םעד
 (תוירב ַא ןופ גוצסיוא)

 עקינייא ןיא ,ךיז טכַאד ,טעוװס ."לרעגניפשניוו סָאד; ,ךַאז עיינ ַא ךיא ביירש טציא
 ,קרעוו עניימ עלַא ןופ עטסנטָארעג סָאד ןייז ןטכיזניה

6 

 םכילע-םולש וצ

 1888 ,ינוי ןט10 ,סעדָא

 !דבכנ דידי

 רעד ןיא טעברַא רערעוװש ליפ ױזַא ךָאנ ור גָאט רעטשרע רעד רימ ייב זיא טנייה

 טימ ןָא ךיא ביוה גָאט ןכעליירפ ,ןקיאור ,ןטוג ןקיזָאד םעד ןוא ,סנעמַאזקע יד ןופ טייצ

 ריא לייו ,ךייא ךיא ףור ױזַא ,לקינייא רעטַײשרַאפ ,ךייא וצ ןביירש-ווירב ןקיזָאד םעד

 ןעמונַאב טוג ױזַא טינ ךיז טייצ רעטצעל רעד ןיא עלעדנעמ 'ר ןדייז םעד ןגעקַא טָאה

 -ייו ןַא .בױהנָא ןיא רָאג ךָאנ ,ףרַאש ןוא ץרוק ,ןייר ץנַאג טגָאזעג ךייא ךָאד טָאה רע

 .טנייפ רע טָאה ךיז ןעגניד ןוא ןעמענ טשינ רע ןָאק הרוש ַא רַאפ רעקיצרעפ ַא ןופ רעקינ

 עלַא ,ווירב טימ טנייה םיא ןעמ טפרָאװרַאפ ןטייז עלַא ןופ זַא ,ןָאט ךעבענ רע לָאז סָאװ
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 -ַאב וצ ןכעלטיא חוכ ןוא טייצ ןעמענ רע לָאז ואוו !טביירש ,טביירש :לוק ןייא ןיא
 וליפא םיא ןלָאז יז ,ןענעק טשינ ייז ליװ ןוא ּפָא רע טגָאז לייט ַא ,רימ טביולג ? ןקידירפ
 יבא טיג טָאג סָאוװ ,םירפס טימ לדייב ןייז טָאה ,ךיז רַאפ שטנעמ ַא זיא רע ,ןטלינּפָא
 ריא .ןרָאפ טינ ןגָאװ ןייא ןיא עינַאּפמָאקב ןענױשרַאּפ ערעדנַא טימ ליוו ןוא רעדנוזַאב
 טייז ריא זַא ןוא .קסע ןַא ןבָאה ךייא טימ טלָאװשג ןוא ןלעפעג סעּפע םיא טייז דָאר;

 סיוארָאפ טלעג ןעמענ ךייא ייב לָאז רע ,ןטעב וצ םיא טָאקילעד ץנַאג ,ןעוועג ןייפ װַא
 טעברַא ןייז ןופ ןובשח לע ךיוא ןוא טעברַא רעקיטציא רַאפ ןעמוק םיא טעװ סע לפיוו
 קידנסיוו טינ סעּפע ךיז ריא טָאה ףוסל ןוא ,ןלָאװקעגנָא רָאג ךייא ןופ רע טָאה ,רעטעּפש
 ליוו רע ,ףוס ַא ,קע ןַא רָאנ ...ךעלשידיי סעּפע לסיבַא ןעמוקעגסיוא זיא'ס ןוא טכַאמעג
 דימו ףכית םיא ,רעלעפ רעייא ןטעלגרַאפ טעװ ריא זַא ,טפָאה ןוא ןדייר טינ ןופרעד רעמ

 ,םולש רעדיוו ןוא טלעג סָאד ןקישניײרַא

 ןרַא ָאד ךייא קיש ךיא .סָאװ ,"לרעגניפשניווע םעד ןגעוו רעטרעוו עכעלטע דניצַא
 בָאה : ךעלטעלב עכעלטע ןופ לרפס ןיילק ,טלַא ץנַאנ ַא סניימ ןופ ןעמָאנ םעד :יעטנוא
 -סױרַא ליוו ךיא ןכלעוו ןיא ,רפס םעיינ לגָאפש ַא ךייא רַאפ ןביירש וצ ןבױהעגנָא ךיא
 ,רָאפ זדנוא ייב טנייה ןעמוק סָאװ ,םינינע עטסקיטכיוו יד ןוא ןבעל עשידיי סָאד ןלעטש
 עשידיי יד ןָאט וצ טָאה ןעמ סָאװ ,ןזייוונָא ןוא עגַאל עשידיי יד ןרעלקרעד ףרַאש ליוו ךיא
 ןיא ןכַאמנָא טעװ -- ,ךיא ףָאה ױזַא -- "לרעגניפשטניווק סָאד .ןרעסעברַאפ וצ ענַאל
 ,?עשטַאילק; רעד ןופ רעמ ךָאנ רשפא ,שער ןסיורג ַא ,שער ַא ,ללכב ,רוטַארעטיל רעד
 ,ןלעפעג .ךיז טכַאד ,ךייא ןלעוו סָאװ ,ןעלטיּפַאק עסיורג סקעז ָאד ךייא ריא טָאה התע-תעל
 ,סיוא טעז סע יוװ ,טייז ריא .גנוניימ רעייא רימ טביירש ןוא ּפָאק טימ רָאנ סע טנעייל
 טרָאד ןוא לייט ןטייווצ רעייא ןיא ש"היא ןעמוק טעװ סטכידעג עטכער סָאד ...ןיבמ ַא
 ַא ךיז ױזַא טַאלג טשינ זיא "לרעגניפשטניוע סָאד .ןקידנע ןצנַאגניא ךיז סע טעוװ
 סָאד ,ןבעל ןשידיי םענופ עטכישטג ַא זיא סָאד ,טנייה ךיז ןביירש ערעדנַא יו ,עלהשעמ
 ַא טימ ,טולב טימ שינעפעשַאב קידעבעל ַא רָאנ ,ךיז ןליּפש םוצ עקלַאיל ןייק טשינ זיא
 ןָאק םעד ןגעוו רעטייו .םינּפ ךעלשטנעמ ַא טימ ןוא ןליפעג עכעלשטנעמ טימ ,המשנ

 ,ןביירש טשינ ךייא ךיא
 ןכלעו טימ ,רעמורק רעד עקשיפ רעניילק ,רעטלַא רעד ןלעפעג ױזַא זיא ךייא זַא

 ?,"ץקשיפ; ןסיורג םעיינ םעד ףיוא ןגָאז ןיוש ריא טעוװ עשז-סָאװ ,טנייה ךימ םעש ךיא
 ןלעוו טלָאמעד ,ןקישנײרַא ךייא םיא ךיא לעװ ,לסיבַא ךָאנ טרַאװ ? דניצַא ךיז טקורד סָאװ
 | ,"םולשב יאוב , ןצנַאט טעוװ ריא יװ ןעז ןוא ןרעה רימ

 עטקורדעג ייווצ ןטלַאה טעװ "לרעגניפשטניוו, םענעבירשעג ןיימ ןופ הרוש עכעלטיא

 ױזַא טלָאז ריא ,ךייא טעב ךיא ןוא ,רעתמא ןַא ךייא וצ ןובשח ןיימ זיא רעבירעד ,תורוש
 טָאה ריא יו ןייפ ױזַא טלדנַאה .ךעלברעק טרעדנוה יירד ןקישניײרַא דלַאב רימ ,ןייז טוג
 טָאה עלעדנעמ 'ר םורָאװ ,בושח רעסיורג ַא ןייז ןדייז םעד ייב ריא טעװ ,ןביוהעגנָא
 ןָא ריא טביוה ןעוו רימ טביירש ...ןשטנעמ עלעדייא ,ענייפ טימ רָאנ ןָאט וצ ןבָאה ביל

 רע טעװ ,ריא טכַארט ,ןעוו ?לַאנרושז רעייא ןקודד וצ ,העש רעקידלזמ רעטוג ַא ןיא
 לייו ,גנידצלַא רימ טביירש .,לייט ןטייווצ םעד ןקורד ריא טקנעד ןעוו ןוא ןרעוו קיטרַאפ

 טימ לעוו ךיא זַא ,ףָאדרַאפ ןוא רעטטנע "ועייא ףיוא טרַאװ ךיא -- ןסיוו סע ףרַאדַאב ךיא

 ,ןייז ןדירפוצ ךייא
 ,םכתחלצהו םכמולש שרוד םכרידי

 שטיווָאמַארבא .י .ש

 ,ךעלטייז 42 טָאהעג טָאה (שטיָאמַארבא .י .ש) שיא ןעמַָאנ ןרעטנוא ,"לרעגניפשטניװ סָאד, (}

 ,1866 רצדָא 1865 ,עשראוו ןיא סױרַא ,טַאמרַאפ רעניילק

 .ךעלטייז 45 ,1869 ןיא ,רימַאטישז ןיא ןענישרעד (2
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 םכילע-םולש וצ
 1888 ,ינוי ןט14 ,סעדָא

 !לקינייא קיצרַאהביל ןיימ
 "רעיזָאק ןייא סעּפע ָאד זיא ,ןטלַאהרעד עקַאט טשרע בָאה ךיא ןכלעוו ,ווירב רעייא ןיא

 -יירד ַא סעּפע .ישילש *רעדָאפ ןייא !סיינ ַא רָאג --- ךיוא ןוא ינש *רעדָא; ןייא ,ןושאר

 ָאד רימ גיוט סָאװ .,סױרַא טשינ ןָאק ךיא סכלעוו ןופ ,תורצוי יד טימ שינעטייב ַא ,שינע
 ,ענייר ַא רימ ןופ ךייא ריא טָאה טָא .ךיילג ןוא ןייר דימת ביל בָאה ךיא ,שינעיידד סָאז
 ךיא לייוו ,דלַאב ןקישנײרַא רימ ריא טלָאז ,ךייא ךיא טעב ,כ"ור 300 :הבושת ערָאלק ַא
 לדייא ױזַא ךָאה טייז ןיילַא ריא .ןבָאה דניצַא דָארג ייז ףרַאדַאב ןוא טנידרַאפ 'ושכ .ייז בָאה
 ךייא ךיא בָאה ןופרעד סָאװ ,ןעוועג ריכזמ בָאה ךיא רָאג רעדייא ךָאנ ,ןגיילוצרָאפ ייז רימ
 ןא שטנעמ רעלעדייא ,רעגולק ַא טייז ריא זַא :,םכרעטקאראכבו ?םכסיכב; טנעקרעד
 טייז ,טמענ .ןדייר וצ טשינ ןופרעד ךָאד ןעמ טָאה ,אלימ ,ןעלדנַאה ךייא טימ געמ ןעמ
 ,ןלייט םעד ןגעוו הלאש יד רעביא טביילב ?עשז-ןעד סָאװ .,ןירַא דלַאב טקיש ןוא לחומ

 יב ייוצ ןיא ןלייט ןעלטיּפַאק סקעז יד ריא טגעמ ,שוריפב ךייא ךיא גָאז ,ןגעווטעניימ ןופ
 -גידּפש ,זייוורענעגושמ טשינ רעבָא ,ןרעדנַא ןכָאנ סנייא ןעייג ייז יו רדסכ אקווד רָאנ ,רעכ
 ךיא ןָאק רעבָא הצע תרותב .קרעװ עצנַאג סָאד טימרעד ןקידעש ןוא קידנּפַאכ ,קידנעג
 -רעד טעװ ריא ,לטיּפַאק סקעז יד ןצנַאגניא ּפָא טקורד ןוא ןדייז םעד טגלָאפ ,ןגָאז ךייא
 םלוע רעטעדליבעג רעד ,ןבָאה םינּפ ןייש ַא טעוװ לַאנרושז רעייא ,ןעניוועג ךס ַא טימ
 קרעוו עקיטכיוו עסיורג ,טפלעה ַא סָאװ ןרַא טשינ ךייא לָאז ,ןדייר ליפ םיא ןופ טעוװ
 -נֵא רָאג ןָאק סע .ןלַאנרושז עשיאייּפָארייא עטסעב יד ןיא וליפא טלייטעג דימת ןעמוק
 -שינ .טפלעה עטייווצ יד ןקורד ריא טעוװ ךוב ןטייווצ םעד ןיא ,;ש"היא ,ןייז טינ שרעד
 ץעגרע לע ךיא .ןכַאמ וצ קיטרַאפ טייצ רענעי וצ זיב ןעימַאב ךימ לעװ ךיא ,השק
 םייה רעה ןיא ןציז רָאנ ,טניואוועג דימת ןיב ךיא יו ,רעמוז םעד ןעננערבוצ ןרָאצ טשינ
 -- ,טסנידרַאפ םעד ןגעוו טשינ ,רימ טביולג ,ןָאט סע לעװ ךיא ,ןביירש קַאמשעג ןוא
 -- .טייל עניימ ןופ טייז ריא ,ךיז טכַאד .סעּפע רימ טלעפעג ריא לייוו ,ךייא בילוצ רָאנ
 ,קסע ןַא טייטשרַאפ סָאװ ,ןדייז .ַא טגלָאפ ןוא טַײשרַאפ טשינ טייז ,לקינייא ,לָאמַא ךָאנ
 -נירּפש ,ןרעּפיה טשינ ,רדסכ טלייט רָאנ ,טלייט ,ןלייט אקוד טליוװ ריא זַא ,סנקירעביא
 ףכית רימ ןייז טוג ױזַא ריא טלָאז לבור טרעדנוה יירד יד ןוא !ךעלשידיי ,עפ ,ןעג
 ,ןקישניײרַא

 הרטש ַא רַאפ .ּפָאק 20 יד ,ץלַא ךימ טעב ריא סָאװ ,טשינ רוסא ,יײטשרַאפ ךיא
 ? ןבָאה ארומ ריא טפרַאדַאב ןעמעוו רַאפ ןוא ךיא ףרַאדַאב ןעמעוו רַאפ .דוסב ןביילב ןלָאז
 -עג ,יתית יכיהמ ,ךא ,רעקיניױו רַאפ ךיא יװ ןביירש וצ ףיוא םינלעב ָאד ןענייז רשפא
 לדייב ןגייא ןייז ,םשה ךורב ,טָאה רע זַא ,לָאמַא ךָאנ ךייא טגָאז עלעדנעמ ! טייה'ועטנוז
 ,ןגָאװ ןטעוװעסאטעגנָא ןייא ןיא ןרָאפ וצ אחינ טשזנ קרַאטש זיא םיא ןוא ,ןרָאפ וצ ףיוא
 ךיא ,רָאנ טָאה .טמירַאב ןסייה ךייא ייב ךיז ןגעמ ייז ,ןענױשרַאּפ םינימ ײלרעלַא טימ
 ךימ ןגעמ ייז ,ערעדנַא ייב זַא ,ןעז ריא טעװ טָא .תונכס ןָא ,טשינ ארומ ןייק ,ךייא טעב
 םעד טימ ןעד ןעמ טוט סָאװ ,אלימ .ןביירש טשינ ןפוא םושב ךיא לעװ ,ןטליגּפָא וליפא
 -קעװַא טשינ ,הלילח ,ךייא ןלעוװ ןענױשרַאּפ יד ,לקינייא ,השקשינ .ןעלעדנעמ 'ר ןטלַא
 ? טשינ סָאװרַאפ ? ןעד סָאװ ! השעמ ַא רָאנ טרעה ,רעמ טמענ עלעדנעמ ,ןפרַאוו

 -סױרַא ךיוא סעדָא ןיא ליוו ,ביל ןוא ץעש ךיא ןכלעוו ,טניירפ עניימ ןופ רענייא
 -טנַא זיא םיא ןופ זַא ,ךעלגעמ רעייז ,ןּפָא טעניבַאק ןיימ זיא םיא רַאפ .לַאנרושז ַא ןבעג
 טכַאמ עשז-סָאװ ,אלימ ."לרעגניפשטניוו סָאד, ביירש ךיא זָא ,דוס רעד ןרָאװעג טקעלּפ
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 בָאה ךיא ,ןלַאפרַאפ רָאנ ,"לרענניפשטניוו, םוצ טַאהעג קשח רעייז טָאה רע ? סיוא סע

 ןייר ,ךיילג ,ןּפָא רָאנ ,תודוס ןָא ,קערש ןָא ,לקיניא רעביל ,השקשינ .ךייא טגָאזעגוצ סע

 .רָאלק ןוא
 .טכַאנ רעבלַאה ךָאנ טעּפש דניצַא זיא'ס ,ןפָאלש ייג ךיא !טּכַאנ עטוג ַא

 ,םכמולש שרוד םכדידי ,הרהמב יננע
 םירפס רכומ עלעדנעמ ? ןטקה

 עלעדנעמ רָאנ ,שטיװָאמַאובא .י .ש טשינ -- ןבירשעגרעטנוא ןיוש טרעװ וירב רעקיזָאד רעד

 ,םירפס רכומ

 י"וסעכבו וסיכבו וסוכבק ןענעקרעד ןשטנעמ ַא ןָאקמ זַא .טרָאװ סָאד טריזָארטַארַאפ (}
 טגעלפ ױזַא -- רעניילק רעה -- "ןטקה, ,ךייא טסירג סָאװ ,טניירפ רעיא ,ךיג רימ טרעפטנע (2

 .ןגעװ טײקנדײשַאצ-טסבלעז ןופ ןביירשדעטנוא ךיז ןעמ

108 

 םכילע-םולש וצ

 1888 ,ינוי ןט20 ,סעדָא

 ! לקיגייא טַײשרַאפ ,קיצרַאהביל ןיימ

 ,רעדנעטש םעד ּפָא יז ןסיימש ,לטיווק עטוג סָאד (הבר-אנעשוה) ןעמוקַאב ייז זַא ,ןדיי

 טנידרַאפ ריא ,ןבעל'כ ,ָאי !לקינײא ביל ,ךייא דניצַא ןסײמשּפָא רָאג ליוו --- ךיא ןוא

 -ברעק 300 ףיוא לטיויק עטוג סָאד ךייא ןופ ןעמוקַאב בָאה ךיא וַא !השעמ ַא טרעה .סע

 "טנע טרָאד ןמאנ רעד !.לביטש-םידטח:תולימג ןיא ןעגנַאגעג טימרעד ךיא ןיב ,ךעל

 -ַאינעלמַאדעװאוא אשטשעי טעיג2 :תינוי ףיוא ה"ד ,"תויממוקע טסעּפע רימ טרעפ

 עכעלטע ןיא ןעמוקעג ןוא ןעוועג לחומ בָאה ךיא .רעטעּפש ,לחומ טייז ,רע טגָאז ,טמוק

 ַא םימ טמוק ןוא טרָאד םיאבג יד טימ ןסעומשרעביא טייג ןמאנ רעד .רעטעּפש העש

 ,טמוק ,עשעּפעד ַא וועיק ןייק *ןּפַאלקק םעד זחוכמ לעוו ךיא ! תויממוק : זובושת וערָאלק

 לחומ ןפרַאדַאב ךָאנ לעװ ןוא שינעפיול סָאד טַאהעג ךיא בָאה ױזַא טָא .ןגרָאמ ,להומ טייז

 סשינ ךייא ףיוא ,ךיז טכַאד ,טגיל ,דליב ןפיוא ךייא קידנקוקנָא ! ןגרָאמ ךיוא ןפיול ןייז

 ָאסינ רָאג זיא ,"תודמלמ, ןופ ,טייקשידיי רָאה ַא ךייא ףיוא ָאטשינ ,"םיקלא םלצ; 'ןעד

 ,ךעלרעּפנײשַאב ,ךיוא ןעמ טעז ,ווירב ערעייא קידנענעייל ןוא !רימ זיא ייוו ,ןדייר וצ טָאװ

 ןָאט ריא טלָאז ,ַאוװ-ָא ףוסל ןוא ,ןשרָאג ַא רַאפ ןעצ יד ןופ טשינ ,רעגולק ַא טייז ריא זַא

 ַא ןושל רעייז ףיוא טרָאד ייז ייב סעּפש סע טסייה יי ןקישניײײַא טשינ !השעמ ַאזַא

 ךיו ןכערב ןעלעדנעמ 'ר ןדייז ןטלַא םעד ןייז זוזירטמ טשינמוא ,טסיזמוא עינעלמָאדעוואוא

 ךייא טעװ טָאג .הריבע יד ,לקינייא ,ךייא ףיוא .לטיה ַא ןָא טרָאד ןייטש ןוא סיפ יד

 ! ןפָארטש
 ןענופעג ןוא טכַארטַאב טוג יז בָאה ךיא .טגײלעגנָא ועייז רימ ייב זיא דליב רעייא

 ץרַאה ןיימ ,גיוא ןיימ .ןשטנעמ ןכעלרע ,ןגולק ,ןטוג ַא -- ךוז ךיא סָאװ סָאד ךייא ןיא

 ,דניצַא !הנתמ ַאזַא רַאפ ךייא חוכ-רשיי .ןכַאז עכלעזַא ןיא טשינ לָאמנייק טעמכ ךימ ןרַאנ

 ערעייא סע ןעיײג ױזַא יו ? ריא טכַאמ סָאװ .יינ סָאד ףיוא רָאג ! לקינייא ,םכילע-םולש

 ...רעטייו ףיוא ןָאט וצ סעּפע ריא טכַארט סָאװ ? רעטביײװַאב ַא ריא טייז ?ןטפעשעג

 טעװ עלעדנעמ 'ר ,ךעלשידיי ץנַאג ,טושּפ רָאג ,ריא טעז ,דניצַא ךייא טימ סעומש ךיא

 .טשינ סע רע טָאה דניצַא .דליב ןייז ןקישנײרַא ךיוא ,טייצ רעד טימ ,ךייא

 ךיא ייטשרַאפ ,רעדנוזַאב ןקורד ייז טליוו ריא סָאװ ,5 ןוא 4 ןעלטיּפַאק ייווצ יד הוכמ

 ןיא סנייא טלטייקעג ןעלטיּפַאק עלַא יד ןענייז רימ ייב .ךעלגעמ סע זיא יװ ,טשינ רוסא

 סעּפע ןעמוקסיוא ךָאד טעװ סע :דעדנוזָאב ייווצ ןסײרסױרַא טליוו ריא ןוא ,ןרעדנַא םעד



 | 55 םירפס רכומ עלעדנעמ ןופ חירב

 -רעביא ךָאד ריא טפרַאדַאב ,טעברַא עבלַאה ַא רָאנ סע ןָאד זיא טנייה !הנושמ רָאג
 עטייווצ עקידרעטייוו יד ןייג וצ ןביוהנָא טשינ טעװ ןעלטיּפַאק ייווצ יד ןָא רשפא ,זרעלק
 םעד ןיא ןעקלעמש 'ר ןָא רעבָא ;יסָאי חשמ יװ ךָאנ ?יסאי השמ ,אלימ ,השעמ טפלעק
 ,טפלעה ערעדנַא יד ןביירש וצ רעטייו טשינ טייקכעלגעמ ןייק רָאג זיא לטיּפַאק ןטפניפ

 -גיפשטניוו סָאד, ןצנַאגניא טיובעג זיא + ןעקלעמש 'ר ךרוד ןוא ןעקלעמׂש 'ר ףיוא

 רדסכ סע טמוקַאב ךָאנרעד ,ךיוב ןיא דניק סָאד יװ ,ביױהנָא םעד סע טמוװקַאב ָאד ."לרעג

 ,ןייז ליפמ ןעקלעמש 'ר טליוװ ריא זַא טנייה .ןייז וצ רעהעג סע יוװ םינּפ ַא טימ רעדילג
 ריא טלָאז ,עשז"ןענַאװ ןופ .ךיוב ןיא רָאג ךָאנ ןענירסיוא "לרעגניפשניוו סָאד, ָאד טעוו
 ןופ ןסױו ױזַא ךיא לָאז ?השעמ עצנַאג יד ןעמענ ךָאנרעד ךיז טעװ ,ןייז טנוועג רימ

 ךיילג זיא'ס !רעטייוו ןביירש ןעקלעמש 'ר ןָא ןָאק ןעמ ױזַא יוו סייוו ךיא ביוא ,תורצ
 ,!תומי אלו הישיר קיסּפ) ןברַאטש טשינ לָאז רע ןוא ּפָאק םעד ןעמענּפָארַא םענייא יו
 ,טשינ לָאמנייק ךיא ןיב ןשקע ןייק !ןעעז רימָאל .סעּפע הברדא טוט ,לקינייא ,דניצַא
 יווצ זַא ,רימ טזייוו ,טרעקרַאפ ,ךעלגעמ זיא סָאװ סָאד רָאנ רעבָא ,ןרעה וצ ביל בָאה ךיא
 .ןמא ןגָאז ןצרַאה ןצנַאג םענופ לָאמטסנעד ךיא לעװ ,רעטָאק רעבַאר ַא זיא ייווצ לָאמ
 יו ,טוג ןייטשרַאפ וצ חומ טגיילעגוצ טָאה יא ,לקינייא ביל ,ךייא טעב ךיא ,רָאנ טגָאז

 םיא ןיא .הלבק יּפ לע ןבירשעג זיא יסָאי-השמ ? ןיסָאי-השמ ןופ טשּפ םעד ,טנעק ךיא
 ןעניפעג סעּפע ריא טעװ טוג טכוז ,רפס רעצנַאג ַא תמאב טגיל

 יז לעװ ךיא ,רעכיז טייז .ןעוועג לבקמ טשינ ע"על ךָאנ ןיא בָאה םירפס ערעייא
 םעד ןיא סרעייא טנעיילעג רָאנ ךיא בָאה ע"על .גנוניימ ןיימ ןביירש ךייא ןוא ןענעייל
 םעד ןיא זַא ,זייורעטרע טעז ןעמ .ןלעפעג רימ זיאס ,השקשינ ןוא * ?דניירפזיוהש
 -ייא ליואוו ַא : ךייא ךיא גָאז עלעקעב ןיא ּפינק ַא טימ .טולב סנדייז םעד טניר לקינייא
 רעטלע רעד ףיוא ךייא ןופ טעוו עדייז רעד זַא ,טָאג וצ גנונעפָאה ַא ! השקׂשזנ ,לקינ
 ,קיניוו רעייז ענעטָארעג רָאנ ,ליפ רעייז עדי רעד טָאה ךעלקינייא ...!ןבָאה תחנ סיורג
 ,ךייא טעב ךיא ,טעז רָאנ ,טָאה ריא ןכלעוו ,ןינע םעיינ םענופ רימ טימ טסעומש דניצַא
 רעווש וצ טשינ רימ ףיוא רערעייא ןינע רעיינ רעד זָאל ןוא רעטלע ןיימ ףיוא תונזמח ו טָאה
 םענופ ךייא ךיא טעב סָאד !ביל תמאב םיא טָאה ריא ביוא ,ןדייז םעד ּפָא טיה .,ןייז
 | .ןצרַאה ןצנַאג

 ,תורושב עטוג טימ ןדייז םעד טיירפרעד ןוא טנוזעג רימ טייז

 םירפס רכומ עלעדנעמ ,ןטקה
 ַא רעייז ?.תועמה טקוליסעג גנַאל טשינ טשרע רימ טָאה "ןמאנ; רעד -- .ב :נ

 יבַא ,ןבעג וצ דימת ,רע טגָאז ,טיירג זיא רע .רערעייא ןמאנ רעד ,ןבעל'כ ,שטנעמ רעטוג
 עקשטיס דלַאב עלעדנעמ 'ר טפיוק טלעג םענופ .ךייא ןופ ןמיס ַא ,ךעלטיווק ערעייא רָאנ
 געוו ןיא רעטייוו ,ןרָאפ ,ָאיװ ןוא ןגָאװ םעד ןרימש וצ ,ץכערימש ךיוא ,לדרעפ ןרַאפ
 השקשינ ,קיאור טייז ? ךעלעדיי יד וצ ןָא סעּפע ריא טגָאז סָאװ ! טנוזעג טייז ! ןײרַא
 ןייז טעוו "קסנאצבאק, ןופ עניימ העיסנ עטשרע יד ...ךעלדניירפ רָאג ןסירג יז לעוװ ךיא
 ...הרוחס לסיבַא ןעלדנַאהנייא ךייא רַאפ ךיא לעװ טרָאד .קסּפולג ןייק

 ז,ם"ממ ןטקה

 ,רעריסַאק -- ןמאנ רעד .קנַאנ (
 ,גנודלעמ ןייק ךָאנ ָאטשינ (2
 םיוא םייב רעדנואו ַא םיא טכַאמ עלעשרעה סָאװ ,"םותי רעטזָאלרָאװרַאפ רעד ,יסָאי השמ (3

 .תואופר יד ןוואורּפ

 ,תועמשמ ,טָאה ע"ש ."לרעגניפשטניוװא ןייז ןיא סיורא םיא טריפ עלעדנעמ סָאװ ,עקלעמש 'ר 4
 ,רעהנוזַאב ןקורד ייז ןָאק'מ ןוא ,עקיטייז ןענייז ןעגנורעליש יד זַא ,ןטלַאהעג



 ךוב'עלעדנעמ סָאד | 66

109 

 קָאטשניב .ל וצ
 1888 ,ינוי 1
 . ((וירב ַא ןופ גוצסיוא)

 ןענעייל :,רעועיק ַא רענייא סױרַא טיג סע סָאװ ,לַאנרושז א ןיא ריא טעוװ ןכיגניא
 .ךַאז ענעגנולעג ַא זיא סָאד ,"לרעגניפשניוו סָאדש -- קרעוו יינ ַא סגיימ

 טיירגעג טָאה רע סָאװ ,"קעטָאילביב-סקלַאפ עשידיי, ךובלמאז ןייז ןוא ןעמכילע-םולש טניימעג (}
 ,קורה םוצ

 םכילע-םולש וצ
 1588 ,ינוי 28 ,סעױא

 ! לקינייא קיצרַאהביל ןיימ

 רָאנ !טליװ ריא סָאװ ךייא טוט .לקינייא ,ןכַאמ ןצ טשינ ךייא טיט זיא ,עז ךיא יו

 'ר .עגושמ קרַאטש סיוא רימ ייב טמוק ,ןָאט טליוו ריא סָאװ סָאד זַא ,ריא טלָאז ןסיוו

 טוט רימ ייב סָאװ ,ןסיוו ריא טנָאק סָאװ .,ט'רָא ןייז ףיוא טייטש ,ךייא ךיא גָאז ,עקלעמש

 ּפָאק ןיא בָאה ךיא ?ןעמוקסיורַא לרעגניפשניוו ןיימ טימ לע ךיא ןיהואוו ,ּפָאק ןיא ךיז

 ןבעל ןשידיי םעד ןיא ןכַאז ךס ַא ןקעדפיוא ליוו ךיא ,ןַאלּפ ןקיטכיוו ,ןסיורג ַא רעייז

 ,עכלעזַא םינינע חוכמ תובושת:-תולאש עקידלּפַאצשירפ ,עברַאה ליפ ןרעפטנערַאפ ןוא

 םענופ ףוס םעד ןגעוו ךיז טכַאד ךייא סָאװ ,גנידצלַא סָאד .ןָא ןכעלטיא טנייה ןריר סָאװ

 סָאװ סַאד טשינ תושממ םוש ןייק טָאה רעבירעד ןוא -- ױזַא טשינ זיא ,"לרעגניפשניווש

 סעּפע טימ םיקלח ןיא "לרעגניפשניוו; סָאד ןלייטוצנייא ,ווירב רעייא ןיא רָאפ טגייל ריא

 ךיא לעװ ,לקינייא ,דלַאװעג ..קינטעל ַא רימ ךַאמ ,םַארטש-םַארג טַאלג -- ענױזַא ןעמענ

 ךייא לָאז ןוא ,געוו ןכיילג ןפיוא טייג ,דלַאװעג ? ןכַאז עכלעזַא ךייא גיוט סָאװ ,ןעיירש

 רַאפ ןעוועג טלָאװ ,ןבעל'כ ,ןתמו-אשמ רענייש ַא .ןגָאז ןלעוו םינָארַאנ סָאװ ןרַא טשינ

 ןטסָארּפ םענופ זָאנ רעד ייב ןריפ טזָאלעג ןעוועג ךימ ןביירש םייב לָאז ךיא ןעוו ,רימ

 ,טגָאזעג סנייטש'מ ,טשינ טסייוו ןוא ןברָאדרַאפ זיא רערעייז קַאמשעג רעד סָאװ ,םלוע

 ךיא .םלוע ןשידיי םענופ ,םלוע םענופ ,ךייא טעב ךיא ,טשינ רימ טדער .תויח ןייז ןופ

 ריא טָאה -- ןלעפעג םיא סָאװ ,רעביירש ענייז ךיוא ןעק ןוא םלוע ןקיזָאד םעד ןעק

 ןגָאוּפָא םעטָא ןייא ןיא ןמה ינב תרשע יד יװ זומ ןעמ ןכלעוו רַאפ ,םלוע ַאזַא טרעהעג

 ןיא רעטעּפש ףיוא ןופרעד ןזָאלוצרעביא טשינ ,ףוס םעד זיב ביוהנָא םענופ השעמ ַא

 !רעקלעפ ערעדנַא ןופ רוטַארעטיל רעד ןיא זיא רעגייטש רעד יוװ ,ךוב ןטייווצ םעד

 רימ טדער ןוא טולב ןיימ טשינ רימ טּפַאצרַאפ ,ךייא טעב ךיא ! לקינייא ,דלַאװג ,דלַאוװג

 ריפ יד ןלייטנייא ךיוא טליו ריא -- -- -- !םלוע ןדליוו ,ןשירַאנ םענופ טשינ רעמ

 רעד טימ ןָאטעג ךַאמ ַא ןיוש בָאה ךיא !טליװ ריא סָאװ ךייא טוט ,יוא ,טכַא ןיא ןעלטיּפַאק

 -- ןָאט רימ ריא טלָאז הבוט יד ,סנטסקינייוו רָאנ ,ןשימ טשיג ןיוש ךיינ ליוו ןוא טנַאה

 ןיא טנכייצעג רימ טָאה ריא עכלעוו ,ןעמענ יד טימ ןעלטיּפַאק טכַא יד ןּכורוצנָא טשינ

 יזיוה, סרָאטקעּפס .מ ןיא טכעלטנפעראפ ןַאד טָאה ע"ש סָאװ ,"טג רעד, עידעמָאק יד טניימעג (5
 ,1888 ,עשראװ ,1 .ב ,"דניירפ

 .טלעג סָאד טלָאצעגּפָא (6

 ,םירפס רכומ עלעדנעמ (7



 ופ7 םירפס רכומ עלעדנעמ ןופ ץחירב

 טימ טליוו ריא סָאװ טוט ,לקינייא רערעייט ,ךייא טעב ךיא -- !עפ ,עפ .,ווירב רעייא

 .םיא ןגעו טשינ רעמ רימ טימ טדער ןוא "לרעגניפשניוש םעד
 ןָאט םענ ַא ךימ ,ףליה סטָאג טימ ,ךיא לעװ ,ןיגּפָא רימ טעװ סעכ רעד יבַא

 טעוו ןעמ ,השקשינ .סנױזַא זיא עלעדנעמ סָאװ ןזייוו ךייא לעװ ןוא ??רעגניפשניוו,, םוצ
 ןביוהוצנָא ןעוועג קיטרַאפ ןיוש ןיב ךיא ,םעט ןיא ןגיל ייז ןלעוו קיביײא זַא ,שטעּפ ןֿפַאכ
 ,קשח םעד רימ ייב ןעמונעגוצ ןוא טכָאקעצ לסיבַא ווירב רעייא ךימ' טָאה ,ןביירש

 טָאה רע בױא .ןעזעג טשינ ןגיוא יד ןיא ךיא בָאה + סע'נטק רעייא ןופ השעמ יד
 -עג ןיוש ןיב ךיא .לחומ םיא ךיא ןיב ,עירעלאוואק ןוא עסעיּפ יד רימ ייב טנחקלעג

 -שניוװ ןטלַא םעד ןיא ָאטשינ רכז ןייק זיא ןעיסָאס-עּפיצ ןופ ,ןכַאז עכלעזַא וצ טניואוו
 טָאה :,ןעיסָאס-עּפיצ טימ טניימעג בָאה ךיא סָאװ סָאד זַא ,ייטשרַאפ ךיא רָאנ ."לרעגניפ
 ןײרַא ךות ןיא רעבָא ,ךיילג |זיא} סע זַא ,ןטכַאד רָאנ ךיז זומ סע ,טניימשג טשינ רעכיז רע
 ,ברעממ חרזמ קוחרכ טייוו רעכיז רימ ןענייז

 ןביײרשסױרַא ,האנה קרַאטש ךיא בָאה ןכַאז ליפ ןופ ,םירפס ערעייא ךיא ןעייל דניצַא
 ,ךַא .רפס ַא ןביירשנָא ןפרַאדַאב לעװ ךיא ,ךעלגעממוא דניצַא יא ,גנוניימ  ןיימ ךייא
 ,ךעלצינ ןוא טוג רעייז ,רעייז ןעוועג טלָאװ ,ךעלדנימ ןדייר ךייא טימ ןענָאק לָאז ךיא ןעוו
 + "טּפשמ סהי"מש, ,לקינייא ןייז ןופ גונעת סיורג עדייז רעד טָאה ,ךייא ךיא גָאז ,ללכב
 ןָא .שידיי טיג זיאס .טשינ רימ טלעפעג דוס ענשזאסירּפ םענופ עמרָאפ יד רָאב ,טוג זיא
 ןוא ,טנעיילעג טשינ לָאמניק ךיא בָאה תוישעמ סר"מש .רעסעב ליפ ןעוועג טלָאוװ םעד
 יו ,ץראה-םע ןייק טשינ אקווד זיא רע .ןביירש טכעלש ױזַא לָאז רע ,ךימ רעדנואוו ךיא
 "יירש עשידזי ערעדנַא ןופ רעמ ךס ַא גנודליב ןיא רעכעה רימ ייב טייטש ןוא ,טנָאז ריא
 ןגיוא יד ןיא ךייא ייב רע'נטק רעיא זיא ,ווירב ערעייא ןופ סױרַא עז ךיא יװ .ךעלרעב
 וצ סע טמוק יו +!סעקורד ףיוא םיא ריא טביוה טּפשמ סר"מש ןיא ןוא טשינרָאג ַא
 רכומ עלעדנעמ טָאטשנָא סָאװ ,ןָאטעג טכעלש ריא טָאה ךיוא ? לקינייא רעייט ןיימ ,זייא
 עכלעוו טימ ,עכלעזַא טימ ךימ טרָאּפ ןוא שטיוװָאמַארבַא טרָאד ךימ ריא טפור ,םירפס
 עדייז רעד וָאל ןָא טנייה ןופ ,לקינייא רעביל ,ךייא טעב ךיא .ןָא טשינ ךימ רעק ךיא
 -עג ךייא טלָאװ ךיא *,םירענה לכ םע םיא ןפורפיוא טשינ ןוא םינּפ רעמ ןבָאה ךייא ייב
 ךָאד טייז ריא .שרעדנַא סעּפע רָאג זיא רנַאשז רעייא ,ןביייוש טשינ ןענַאמָאר ןייק ןטָאר
 -טייטשרַאפ ...? טסייה סָאד סָאװ ,טיײטשרַאפ ריא .לקינייא ןיימ (ןיילַא טגָאז ריא יוו)
 ןגיוט טּפיוהרעביא .המלש ילכ ַא ןייז ש"היא ריא טעװ ,ןרזיז םעד טגלָאפ ןוא עקַאט עשז
 ָאד זיא'ס ביוא ,ייז ןופ ןכערב רימ ךיז טסולג סע .תורּפכ ףיוא ןענַאמָאר עשידיי ץלַא
 -לעפ ערעדנַא עלַא ייב יװ שרעדנַא רָאג סעּפע ייז ןענייז ,ןענַאמָאר קלָאפ רעזדנוא ייב
 ןיימ הנתמ ַא ךייא קיש ךיא .ןביירש שרעדנַא רָאג ןוא ןייטשרַאפ סע זומ ןעמ .רעק
 טעװ רפס ַא ןעװ ,לָאמ סכעלטיא ןייז לבקמ ריא טעװ םירפס עקירעביא יד ?,וויזירּפ
 ןיימ ןקיש ךייא ןוא ןעמענּפָארַא ךימ ךיא לעװ טייצ רעד טימ .קורח רעד ןופ סױרַא
 -רַאפ טשינ ,ךייא טעב ךיא ,עשז-טייז .ךייא בָאה ךיא ביל יװ ,לקינייא ,עשז-טעז .דליב
 ? קַאוטיל ןייק טשינ ריא טייז ,רָאנ טגָאז .טשינ םיא טקינייּפ ןוא ןדייז ַא טגלָאפ .טייש
 זןויירג עשיווטיל ןוא רעטרעװ עשיווטיל לָאמַא סעּפע ךיא ןיפעג םירפס ערעייא ןיא
 טָאג ,םחו הלילח .סיוא גייל ךיא יוװ ױזַא טקנוּפ "לרעגניפשגיווא ןיימ ןקורד וצ ש"העמל
 -עג טלָאװ ךיא !ךשוח ןייז טעװ סע ,גנורעדנערַאפ לקיטש ַא ןכַאמ וצ ןטיה ךייא לָאז
 טָאטשנָא *ךַאלגנוי, ,"ךיזא טָאטשגָא *ךַאז, רעגייטש ַא ןעז רימ ייב לָאז ךיא ןעוו ,ןברָאטש
 סיוא גייל ךיא יוװ טַארוקַא טקורדעג ןייז לָאז סע ,ש"העמל ,עשז-טעז .המודכו ,"ךילגנויא
 קיטרַאפ סױרַא ?קינרָאבס רעייא לָאז ,ריא טכַארט ,רעגייטש ַא ןעוו ,רעלעפ לציפ ַא ןָא
 ? קורד רעד ןופ
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 ןגלָאפ וצ ןוא ןבָאה וצ ביל ץרַאה רעייא ןקרַאטש ןוא סטוג ליפ ןבעג ךייא לָאז טָאג

 .ןדייז רעייא

 םירפס רכומ עלעדנעמ

 ןענייז ואוו .ןלייט 3 ןוא 2 רָאנ ןטלַאהרעד ךיא בָאה י "ןרָאי עטסעב? ערעייא ןופ ,ָאי

 סָאװ םעט םעד רימ טגָאז ןוא "ןיסָאי-השמ, ןיימ טוג ,ש"העמל ,טייקעצ ? עקירעביא יִד

 ,קירעהעג יוװ םיא טייטשרַאפ ריא ביוא ,ןרעה ליוו ךיא .טגיל םיא ןיא

 עמערָא יד טלייטעג (1886) "םינויבאו םיינע, ןַאמָאר ןייז ןיא טָאה סָאװ ,רָאטקעּפס .מ טניימעג (1

 עמערָא יד ןופ גנוטיילנייא ןוא טייקכעלנע רעד ףיוא ."רעמורק רעד עקשיפ , ןייז ןיא עלעדנעמ יו ,טייל

 ץרעזדנוא ןופ קרעװ עטסעב יד ןיא תולד רעשידיי רעד, לקיטרַא ןייז ןיא ןזיװעגנָא ע"ש טָאה טייל
 ןָאק סע? : טבירש ע"ש .1888 ,43 'נ ,"טַאלבסקלָאפ ןשידיי םוצ עגַאליײבא רעד ןיא "רעביירש-סקלַאפ

 'ארְבַא ןופ קרעװ סָאד ןעזעג טינ רָאג ךַאנ ,"םינויבאו םיינעג םעד קידנביירש ,טָאה רָאטקעּטס זַא ,ןייז

 ,(1869 ,"עקשיפ , ןופ עבַאגסיוא עטשרע יד טניימעג) ?ןשטיװַאמ

 ,האל סרָאטקעּפס טימ עיסָאסזעּפיצ ןייז ןופ ךיילגרַאפ רלד (2

 רעב ןיא ןענישרעד ,רימש ןופ ןענַאמָאר צלַא ףיֹוא "ןינשזאיסירפ ךיס רעֶדָא טּפשמ טרימש, (32

 ,(שטיוועקייש) ןר"מש ןגעק טירטסיורא רעפרַאש א ,1888 ,וועשטיד

 ןבָאה ('ןבעל עשידיי סָאד ןרעדליש קיטכיר,| סעכלעזא, : ראטקעּפס .מ ןגעװ טרָאד טביירש ע"ש (4

 ,ראטקעּפס ,ליּפשיײב םוצ ,יװ ,רעביירש"סקלָאפ ַאזַא ןופ ,רעביירש ןתמא ןַא ןופ ןטראוורעד טנַאקעג רימ

 לפיװ ףיוא ,ןּפיט ןוא רעדליב עקיטכיר ןלָאמ ןוא ןבעל ןשידיי םוצ ןקוקוצ ךיז ביל טָאה רעכלעוו

 "טנאלאט ןייז םיא טביולרעד סצ
 ןטסינַאגרַאשז, עטמירָאב יד ןשיװצ ןעלעדנעמ טלעטשעג *טּפשמ סר"מש, ןייז ןיא טָאה ע"ש (53

 ,קיד ,יקצעניל ,ןעדַאפדלַאג

 ,1884 ןיא ,גרוברעטעּפ ןיא ןענישרעד (6
 רעגרוברעטעּפ םוצ סעגַאלײב יװ סױרַא ןענייז ,דנַא .א ליּפש-רעדניקא ,"קנאלב רעדנעס ,, סעייש (7

 .װ .זַא .א סנייז טלעטשעגנײרַא ,טרעדנַעעג טָאה ,קַאװטיל א ,יװעל .י סָאװ ,*טַאלבסקלָאפ ןשידיי

 ,"קעטָאילביב-סקלָאפ עשידיי יד, -- ךובליַאז {8

 ,רעדנוזַאב ךיוא ןענישרעד ,1887 ,"טַאלב-סקלָאפ ןשידיי , ןיא טקורדעג (9
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 םכילעיםולש וצ
 1888 ,ילוי 12 ,סעדָא

 ! לקינייא יידטעג ןיימ ,ףלעה-טָאג ַא

 לייוו ,זיא ווירב ןקידרעירפ רעייא ףיֹוא טרעפטנעעג טשינ בָאה ךיא סָאװ ,םעט ױעד

 ןיב ךיא תעשב :.קסּפולג ןיא ןָאט וצ קרַאטש בָאה ןוא סנגעוורעטנוא דניצַא ןיב ךיא

 ןיילַא ךימ ןיא ,זיא רעניימ רעגייטש רעד ךעלנייוועג יװ ,ךימ ךיא סעגרַאפ ,קסּפולג ןיא

 לעװ ,ןייז טנוזעג ןוא ןבעל ןלעװ רימ זַא ,םשה הצרי םא .טלעוו רעצנַאג רעד ןיא ןוא

 רעד .טסייה הרוחס סָאװ עקַאט ,הרוחס לסיב שירפ ַא קסּפולג ןופ ןקישסױרַא ךייא ךיא

 ַא .קידממילע-אל סעּפע ךעבענ ןיב ךיא .זוכ ןבעג רימ לָאז ךרבתי םשה ,זיא רקיע

 רעד ףיוא דניצַא בָאה ןוא טעװערָאהעגנָא ןבעל ןיימ ןיא ךימ בָאה ךיא לפיוו ,טייקיניילק

 ,שינעײרד"ּפָאק ַא ,שינעלוד ַא קידנעטש ,םיקסע קידנעטש !טשינ ור ןייק ךיוא רעטלע

 ...!חוכ ןייק ָאטשינ ,לקינייא קיצרַאהביל .,יוא

 ןעעז טלָאז ריא ?ןבעל ןיימ ןופ ןבָאה סרָאטקַאדער עשידיי יד ןליוו סָאװ ,יא ,יַא

 סעּפע רעהַא טיג ,עלעדנעמ 'ר :לוק ןייא ןיא עלַא ,דניצַא םוקַאב ךיא ווירב עכלעוו

 ןוא ןָאט בילוצ ךיא זומ רעבָא םענייא !טסולג ץרַאה רעייא לפיוו טלעג ןוא הרוחס

 עקַאט רעבָא .שדוק ןושל ןיא -- טשינ ךיז טקערש -- השעמ ַא םיא רַאפ דניצַא ביירש

 .ביוט עלעדנעמ זיא ,סניימ לקינייא ,ךייא ץוח ,עקידעביא יד רַאפ .םענייא יוװ רעמ טשינ
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 טלעפעג ריא ,ןבעל'כ ,ָאי .ךייא בָאה ךיא ביל יװ ןמיס ןטסעב םעד ןבָאה ריא טלָאז סָאד

 -ייה ,םענעגייא ןַא ןופ יוו ווירב ערעייא ןגינעגרַאפ סיורג טימ ןעייל ךיא ןוא סעפע רימ

 רימ וצ ןדנובעגוצ ןוא יירטעג רימ טייז ריא תמא ױזַא יוװ ,ליפ ךיא ,ןשטנעמ ןשימ

 ,רעטרעוו עכלעזַא ןגָאז ךעלקינייא ענייז ןופ םענייא ןעק עלעדנעמ זַא .ןבעל ןוא בייל טימ

 ,םשה ןעמל ,עשז-טעז .ןײרַא ץרַאה ןיא ףיט ןיוש םיא זיא לקינייא סָאד זַא ,זיוַאב  ַא זיא

 ..!ןדייז םעד תחנ ןפַאשרַאפ ןוא לקינייא םורפ ַא ,טוג ַא ןביילב וצ רעטייוו ףיוא

 ףיוא ,ש"העמל ,טעז .ןסיוו טשינ ייז ןופ ליוו ךיא ,ייז ןופ טשינ רימ טדער ,דלַאוװג

 ךיא זַא ןלָאװ רָאּפ ַא ןיוש .ייז ןשייווצ ןרעוו טכַאדעג טשינ ןעמָאנ ןיימ לָאז רעטייוו

 טָאה ריא ביוא טשינ רימ טביירש ריא ןוא ,"ויזירּפ, ןיימ הנתמ ַא טקישעג ךייא בָאה

 ליפ ייז ןשיווצ ָאד זיא'ס .טנעיילעג עלַא ךיא בָאה םירפס ערעייא .ןעוועג לבקמ םיא

 .עלַא ןופ רעסעב סיוועג ןענייז "קנאלב רעדנעס, ןוא "לרעסעמ} סָאד .ןכַאז עטוג רעייז

 סָאװ רָאנ .ייז רעביא עקיטירק ַא ןבירשעג תוכיראב ךיא טלָאװ ,טייצ ןבָאה לָאז ךיא ןעוו

 יא ןַא ,סָאד רָאנ ךייא גָאז ךיא .טייצ עיירפ עגר ןייק טשינ בָאה ךיא זַא ,ןָאט ךיא לָאז

 -עג .טרָאװ סעכעלטיא ןלייפ ,ןטעברַא ףרַאדַאב ןעמ ,ןציווש ןעמ ףרַאדַאב קרעוװ ַא יועב

 .תובוט-ילעב ערעזדנוא ןגעקטנַא טושּפ ןרָאװעג טגָאזעג זיא עיסָאי השמ .טָאר ןיימ טקנעד

 רָאנ .עקניטראק ענייש ַא רעייז זיא ךיז רַאפ ןיילַא טַאלג לטיּפַאק סָאד ,ךיז טייטשרַאפ סע

 ךיוא עקניטראק ַא רעניימ ןיא עקַאט לָאז למינּפ םענייש םעד ץיוח זַא ,ביל בָאה ךיא
 ךימ ףרַאדַאב עקניטראק ַא .ןשטנעמ ןקידעבעל ַא ןיא יוװ ,קנַאדעגו ַא ןוא לכש ,ןבעל ןייז
 ?,ןרעה סעּפע ןזָאל עקַאט ךיוא הצילמ ענייש ץוח

 -וצ ךיז טָאה וועשטידרעב ןיא קורד יד זַא ,ָאד רעקורד ןיימ ןופ טרעהעג בָאה ךיא

 .ןקורד וצ לַאנרושז רעייא העדב ריא טָאה ואוו ,ךייא ךיא גערפ כ"ע ,טכַאמענ

 ןענרעל ןרעגַאב טלָאז ריא ,ץרַאה סָאד ןקרַאטש ךייא לָאז טָאג .טנוזעג רימ סייז

 ,דימתמ ַא ןייז ןוא

 םירפס רכומ עלעדנעמ

 ןיא ךיז ןעניפעג סָאװ ,"לרעגניפשטגיװ, ןופ ןדלעה עניז טימ ןָאטרַאפ זיא רע זַא ,טניימעג (}
 .קסּפולג

 יא ךעלטקניּפ רָאג טשינ ןצאז עקינײא וירב ןטייװצ ַא ןופ ןוא םעד ןופ טריטיצ טָאה ע"ע (2
 ."ןדייז , םעד גנומדיוו יז ,"!ינעשמעטס , וצ עדעריָאּפ ןייַי
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 םכילע-םולש וצ
 ,1888 ,טסוגיױא 12 ,סעדָא

 ! לקינייא רעייט ןיימ

 םעד תעשט ןוא עלוש רעד ןיא ןעמענפיוא רעדניק ןופ דירי רעד דניצַא זיא רימ ייב
 ןוא טקנערקעג קרַאטש ןיב ךיא .םלוע םעד ףיוא טשינ ּפָאק רעד רימ זיא דירי ןקיזָאד
 םעד ףיוא ,לקינייא ,תונמחר טָאה !ןדירי ןעצ ףיוא ןייז . . .סָאד ןייא טימ ,עפ .ןגָארטעצ
 ץוח .ךעלטקניּפ טשינ טנייה ךייא טביירש רע סָאװ ,טשינ םיא טקידלושַאב ןוא ןדייז
 ,רָאטקַאדער ַא רַאפ שדוק ןושל ףיוא השעמ ַא ןכַאמ ךָאנ טזומעג עדייז רעד טָאה םעד
 ,ןרעוו יירפ לסיבַא רימ טעװ ּפָאק רעד זַא .ןעור טזָאלעג טשינ טושּפ םיא טָאה רע סָאװ
 לעװ ךיא ,טשינ ארומ ןייק טָאה ,השקשינ .קסּפולג ןייק ןזָאלקעװַא רעטייוו ךימ ךיא לעװ
 ךיז טזָאלרַאפ .ןייז ןדירפוצ ןופרעד טעװ ןעמ סָאװ .הרוחס עכלעזַא ןבעג ,ש"היא ,ךייא
 טעװ סע רָאנ ,ןעעז וצ ןעוועג ןרעג רעייז ךיא טלָאװ ! השעמ עיינ רעייא ,ןדייז ןפיוא
 ךיא לעװ סָאװ .ןקישוצ רימ יז טעװ ריא סָאװ ,ןופרעד ןעמוקסיורַא טשינרָאג 'ןעבָא ךייא
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 ןעמ ןָאק ,ןגעגוצ זיא ןילַא רבחמ רעד ןעו טוג רָאנ זיא סָאד !?ןרעסעב ?ןָאט ןענָאק
 טּפיוהרעביא .ךַאז ערעווש ַא רעייז סנױזַא זיא רעבָא ךעלווירב טימ .,ןבעג תוצצ ,ןדייב
 רעירפ טנָאקעג ןטלָאוװ רימ ןעוו ,טדָאשעג ןעוועג טשינ לַאנרושז ןצנַאג רעייא רַאפ טלָאװ
 גנַאל ןיוש טלָאװ סע ,ךַא .ליפ רעייז ,רעייז ָאד זיא ןדייר וצ ןוא .ןדיירסיוא ךיז םיא ןגעוו
 רעד ןיא ןבָאה ? תומהב ערעזדנוא סָאװ ,טסימ סעּפוק יד ןקיניײרוצסיוא ןעוועג טייצ
 רעייז ָאד ןענייז ,ערה-ןיע ןָא ,תומהב .טכַאמעגנָא רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ לַאטש
 סָאװ ןוא עּפוק ַא ךָאנ ,עּפוק 'ַא ךָאנ .וצ רעמ גָאט ַא סָאװ ןעמֹוק טסימ סעּפוק ןוא ,ליפ

 ןקורדּפָא ךיז לָאז ?לרעגניפשניווא ןיימ ,בעל לקינייא ,טעו ? ןייז תילכת רעד ןופרעד ןָאו
 ,ןכלעטש רעדנוזַאב ַא ןיא ןלעטש ךייא ייב טרָאד ןענָאק ךימ טלָאז ריא ,ךַא .ןזיירג ןָא
 ױזַא ןלָאז ייז ,רעירפ ייז ןקינירטױא ,ןשַאװסיא שטָאכ ...!תומהב יד ןשיוװצ טשינ
 ,ןשוּפיע טשינ

 ....ןצרַאה םוצ ױזַא ןגָאלש טשינ ,סָאמ ַא טימ שטָאכ ןייז לָאז סרעייז ןהרג-חלעמ סָאד
 תומלשב ךַאז רעייא שטָאכ עשז-טוט ,ךוטסַאּפ ַא ןייז ןעמונעג ךיז ףיוא ןיוש טָאה ריא זַא
 ."ימ יד טָאה יק יד טָאה סע רעוו; :לטרעוו סמלוע םעד םייקמ טייז ןּוא

 ,ךייא ןופ ןבָאה תחנ זָאל ןוא טנוזעג רימ טייז
 ,עדייז רעייא

 םירפס רכומ עלעדנעמ

 ןַאמָאר ַא טציא טביירש רֶע זא ,1888 ,ילוי ןט26 ןופ ווירב א ןיא ןעלעדנעמ טלייצרעד טָאה ע"ש (}

 ."ןרייז, םעד רעירפ ןוייװ ,םיא טקורד רֶע רעדייא ,טלַאװעג טלָאי רֶצ ןוא "וינעּפמעטס,

 ףמַאק א טריפע: גנאלנרָאי טָאה סָאװ ,יקצעניל ,י .* ףיוא שינעהעהוצנָא ןא ואס זא ,ןייז ןַאק (2

 ,ןעטלעדנעמ ןגעק

 םכילע-םולש וצ
 ,1888 ,טסוגיױא 28 ,סעדָא

 ! לקינייא רעייט ןיימ

 הבוט הטשל ,םתא םג !םתא םג :ךיא גָאז ,הנשה שאר רימ וצ הכרב רעייא ףיוא

 סקיטנייה ךיוא טלָאז ריא ןוא ןביירשנָא סטוג רָאי סקיטנייה ךייא לָאז טָאג !ונתכת

 רעד ןיא ןיב ,םכילע אל ,ךיא .ןבײרשנָא רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא סטוג ליפ רָאי

 ּפָאק רעצנַאג רעד רימ זיא ,דניצַא ךייא ביירש ךיא תעשב ;טנוזעג טינ טייצ רעטצעל

 ןיא רעטרעװ עניימ ריא טקנעדעג ,ןקָאטיײו עכעלקערש דייל ךיא ןוא ןדנובעגמורַא

 סָאװ ,תומהב ערעזדנוא ןופ ןרעוו וצ רוטּפ זיא'ס קיטיונ יווװ ,םעד ןגעוו ווירב ןקידרעירפ

 ןיא סע טָאה !לַאטש ַא רַאפ ,טגָאזעג טנייטשמ ,רוטַארעטיל עשידיי יד טכַאמעג ןבָאה

 ,ךייא טעב ךיא ,ש"העמל ,ןיז

 עניימ ,ןשטנעמ עסיורג ייווצ ןרידנעמָאקער ע"על דייא ךיא לעוװ תומהב ידו טָאטשנָא

 "עג רעד זיא רעטייווצ רעד ןוא ,תוילגרמ .מ רעטמירַאב-טלעוו רעד זיא רענייא .דניירפ

 ןוא קלָאפ רעזדנוא רַאפ ןקריוו סעּפע םענייאניא רימ טימ ןליוו עדייב .?ימע-ןב , רעסיוו

 -מָאק רעזדנוא ןופ רעביירש עסיורג עכלעזַא ךָאנ ןייטשוצ ןלעוו ,קידנקוק זדנוא ףיוא

 ןופ ןוא םימכחל דעו תיב ַא לַאנרושז רעיא ןכַאמ ליוו ךיא ,ריא טייטשרַאפ .עינַאּפ

 טימ ליפ רעייז ָאד זיא םעד ןגעוו .ןייז טשינ סופ ןייק לָאז המויזכו םינחדב ,םיצראה ימע

 טוט ע"על .ןביירש וצ דנַאטש ןיא טשינ ןיב ,קנַארק ךיא ןיב דניצַא .ןסעומש וצ ךייא

 תילוגרמ שטיוועירָאגירג ליאכימ ינעױערוָאּפ ,סירּפ וצ ווירב ַא טביירש ןוא טמענ ;סָאד

 -ןב וצ טביירש ווירב ןטייווצ םעד .ןביירש לַאנרושז רעייא רַאפ לָאז רע ,השקבו ַא טימ



 !ס| םירפט רכומ עלעדנעמ ןפ חירב

 יעגנָא טָאה רע סָאװ ,"הכונחא השעמה רוֿפיס ןייז םיא ייב טעב ,סערדַא ןיימ ףיוא ימע
 .ןביירש םיא סע טגעמ ריא ,ןלעפעג רעייז רימ זיא ןוא טנעיילעג יז בָאה ךיא .ןבירש
 ?ץאראב ר"רה ביוא ,רימ טביירש ?קורד רעד ןופ סױרַא לַאנרושז רעייא טייג ןעוו
 ,טנוזעג רימ טייז .וועיק ןיא ָאד דניצַא זיא

 ,שייוד םכנקז
 םירפס רכומ עלעדנעמ

 ךאז א "טאלבסקלַאפ ןשידיי, ןרַאפ טקישעג טָאה רע ןוא ,ןתוילגרמ השנמ ןטעבראפ טָאה ע"ש (

 "ניק יד ןכאז ייװצ ".בסקלָאפ ,די, רעד ןיא טכעלטנפערַאפ טָאה ימעךב ךיוא ,"ןדיי ןביל עגיימ וצ,
 ,"ןרָאי עשירעח

 .רעכיב עשידיי ןופ רָאזנעצ ךיוא ןעװעג זיא סָאװ ,ץאראב שטיוואקראמ ןַאמרעה (2
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 םכילע-םולש וצ
 ,1888 ,רעבָאטקָא 12 ,סעדָא

 !לקינייא קיצרַאהביל ןיימ

 טזומעג בָאה ןוא טנוזעג טשינ ,םכילע אל ,ןיב ךיא זַא ,םישדח ייווצ ןופ רעמ ןיוש
 זיב ךייא ךיא בָאה רעבירשד .טרָאװ ןייק ןביירש טשינ ,ןעּפ יד ןגײלקעװַא םעד תמחמ

 ריא סָאװ ,האנה קרַאטש רימ טוט סע .ווירב עלַא ערעייא ףיוא טרעפטנעעג טשינ דניצַא
 שטניוו ךיא :.טלעװ רעד ןיא ןעמָאנ ַא טימ רעביירש עטוג ייווצ ןעמוקַאב רימ ךרוד טָאה
 םינּפ ןייש ַא לָאז עקעטָאילביב רעייא ,ןצחַאה ןצנַאג םעד טימ ןוא סטוג ליפ רעייז ךייא
 הליחתכל רימ טימ ןעעז ןעוועג ךיז טלָאז ריא ןעוו ,רעסעב ליפ ןעוועגו טלָאוװ יאדוװַא ,ןבָאה
 ,טעו ריא זַא ,ףָאהרַאפ ךיא רָאנ ,לַאנרושז םעד ןבעגסױרַא קידנבָאה-ןעניז ןיא תעשב
 ןלעװ ,ןבירשעג רימ טָאה ריא יפש ,רימ וצ ןעמוק טעוװ ריא זַא ןוא טוג ןייז ,ש"היא
 ךיא ,ןייז וצ רעהעג סע יו ןלעטשרעדינַא ךַאז יד ןוא ןסעומשרעביא גנידצלַא ןגעוו רימ
 זיא יז ,טגָאז ןעמ .עגנַאל ןייק טשינ ,עקידלּפַאצ-שירפ ַא ,השעמ ַא ךָאנ ךייא רַאפ בָאה

 ,ץידכעציפש ןוא קיטכעלַאק ,חמשאו לינא עקַאט ,דנַאל-השעמ ןופ השעמ ַא ,קיטנַא ןַא רָאג
 עדייז רעד זַא ,עקַאט עשו-טסייוו .טקורדעגּפָא ןייש זיא עקשיפ יו טלעפעג ךייא ,ָאי ַא
 טקיש ריא סָאװ ריא טוט טוג .רפס ַא ןייז וצ רדסמ יוװ טיײטשירַאפ ןוא קַאמשעג ַא טָאה
 רעייא רעירפ טקישעגוצ ןעוועג רימ ריא טלָאװ יאוולה :,קורד ןיימ ןיא ןַאמָאר רעייא
 טשינ ,סעדָא ןייטש טעוװ לטעלב-רעש םעד ףיוא סָאװ ןיײלַא סָאד רָאנ .לַאנרושז ןצנַאג
 רעד ךרוד רימ טקיש ,טליווװ ריא ביוא ,לבור 8 יד .ונייד ךיוא ןיוש זיא ,וועשטידרעב
 ,ןעמוק ץינוצ דניצַא רימ ןלעוו ייז ,יתית אכיהמ ,טסָאּפ

 תורושב עטוג טימ ןדייז םעד טיירפרעד ןוא ,לקינייא רעייט ןיימ ,טנוזעג רימ טייז
 ,קעטָאילביב-סקלָאפ רעייא ןופ ןוא ךייא ןופ

 םירפס רכומ עלעדנעמ ,ןטקה

 -סױרַא לָאז ןעמ ,ימשב םיא טעב ןוא ץאראב ר"רה ידידי סע ,ךייא טעב ךיא ,ךיז טעז
 קורד םעד ןופ ןוָאלוצסױרַא ףיוא טעליב םעד רוזנעצ רעד ןופ םעניימ סיפדמ םעד ןקיש
 ,ל"נה -- ."ןעמורק םעד עקשיפ,

 .ימע-ןב ןוא תוילגרמ .מ (}

 ץ"ש .רעװעשרַאװ ןופ יירעקורד רעד ןיא ,סעדָא ןיא טקורדעג ךיז טָאה "רעמורק רעד עקשיפ, (2
 ."וינעּפמעטס , ןייז טקורדעג ןטרָאד טָאה
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 םכילע-םולש וצ
 ,1888 ,רעבמעצעד 20 ,סעדָא

 !לקינייא טבילעג ,רעייט ןיימו

 ,שפנ תמגע סיורג טכַאמעג רימ טָאה אטלאי ןופ ווירב רעייא

 ןעמ ןָאק סָאװ ,ךיז טקרַאטש ,לקינייא רעייט ,רָאנ .ךעבענ ,קָאטיײװ רעייא ליפ ךיא

 ןיב ךיא רָאנ .רימ ןגעװ ימ רעייא רַאפ ןצרַאה ןצנַאג םענופ ךייא קנַאד ךיא 1?ןָאט

 סעּפע טעװ וָאלָאקָאס ר"ה רָאטקַאדער ןשידיי םעד טימ ימ רעייא ןופ ביוא ,קּפוסמ

 טגָאזרַאפ ךָאנ גנַאל בָאה ךיא :...לארשי יחלא םשב ,ןבעל'כ ,ןייג ייז ןזָאל .ןעמוקסיײרַא

 ןטפעשעג םוש ןייק ןבָאה וצ טשינ ייז טימ ,ןטנעצ ַא ןגָאזרַאפ רעטייוו ףיוא לעװ ןוא

 רעד ןיא ןזייוו ךיז ןוא + קסּפולג ןופ ןכירקסיורַא *עקעטָאילביב; רעייא ןיוש טעװ ןעוו

 !ןבעל'כ ,טייצ ןיוש ?טלעוו

 עלַא ןופ טעברַא טימ ןפרָאװרַאפ ךיא ןיב ױזַא ,טשינ טייצ עגר ןייק דניצַא בָאה ךיא

 טושּפ בָאה ךיא .ךָאנ ןוא ךָאנ ןוא ןכַאז-טָאטש ןופ ,קורד רעד ןופ ,עלוש רעד ןופ : ןטייז

 ןשטניוו ןוא רעטרעוו עכעלטע ךייא ןבייושנָא טייצ טונימ עכעלטע ןעמונעג רימ דלַאווג טימ

 ןצנַאט ,ןדיי ,רימ !ומתחתו ובתכת הבוט הנשל !קילג ןוא לזמ ליפ טימ רָאי טוג ַא ךייא

 ...טשינרָאג טרָאפ ןוא הנשה שאר רעייז ףיוא ןוא רעזדנוא ףיוא : תונותח עדייב ףיוא

 ןוא ,לקינייא ,ש"העמל טביירש ...עפ ,עפ זיא'ס ןוא --- ןיהַא "ומתחתו; רעהַא ומתמת;

 ,סטוג ליפ ךייא טשטניוו סָאװ ,ןדייז ןטלַא רעייא טשינ טסעגרַאפ

 םירפס רכומ עלעדנעמ ,ןטקה

 טי אטא

 ,הבורק רעקנַארק-ךעלרעפעג ַא בילוצ ןרָאפעג ןיהַא !יא רֶע זַא ,ןעלעדנעמ וצ ןבירשעג טָאה עיש (1
 .ןבראטש םייב טלַאה כָאװ ,לדיימ גנוי א

 .ןעמָאנ סטָאג ןיא (2

 ןופ יירעקורד רעה ןיא ?קעטָאילביב-סקלָאפ עשידיי יד, טקורדעג ךיז טָאה'ס ואװ ,וועשטידרעב (3

 ,לעטפעש ;י

 קָאטשניב .ל וצ
 ,1888 ,רעבמעצעד ןט0
 (גוצסיוא ןַא)

 "נא ענעדיישרַאפ טימ יא ,לעטשו ןיימ טימ יא ,ןעמונרַאפ ךעלקערש ןיב ךיא שטָאכ

 ןטונימ עכעלטע ןסירענּפָא דלַאװג רעביא ךיא בָאה ןגעווטסעדנופ ,ןטייהנגעלעגנָא ערעד

 ךייא רָאי עקידנעמוק סָאד לָאז יאוולה .רָאי םעיינ םעד טימ ךייא ןרילוטַארג וצ טייצ

 -עגסיוא טייז ריא סָאװ ,תורצ ןוא שינעמעלק-ץרַאה עלַא רַאפ טסיירט ,קילג ןעגנערב

 סנייא ךָאנ ןוא !ערעיײט עניימ ,ךעלקילג טייז ; רָאי םענעגנַאגרַאפ ,ןטלַא םעד ןיא ןענַאטש

 ןוא ,ןקידניז ,רימ רַאפ ךיוא םימחר ןבָאה לָאז רע ,טָאג ןקיטכעמלַא םייב ןטעב ךיא לעוו

 ףיוא רעווש זיאס ,ךַא .ןבעל-סטעברַא םענופ אשמ ערעווש יד ןרעגנירגרַאפ רימ לסיבַא

 םעד בילוצ ץלַא ,רעסַאװ ןָא שיפו ַא יו דךיז ןגָאלש ,ןעװערָאה וצ קידנעטש רעטלע רעד

 ! טיורב לקיטש
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 ווד

 םכילע-םולש וצ
 ,1889 ,רַאונַאי 17 ,סעדָא

 ! ןבעל ,לקינייא קיצרַאהביל ןיימ ,ןייז רימ ריא טלָאז קרַאטש ןוא טנוזעג
 ןטרַאװ טזָאלעג גנַאל ױזַא ךייא טָאה סָאװ ,ןדייז ןטלַא םעד ףיוא זגורב טשינ טייז

 רעד ןיא בָאה ןוא ךָאי ןיא ייג ךיא זַא ,ןָאט ךעבענ ךיא לָאז סָאװ .הבושת ןייז ףיוא
 ,ןטפעשעג רָאנ ָאד זיא קידנעטש .,רימ רַאפ טונימ עיירפ ןייא ןייק טשינ טייצ רעטצעל
 ,ןייז אצוי ןכעלטיא ןגעקטנַא זומ ןעמ ןוא ןטייז עלַא ןופ שינעלוד-ּפָאק

 ךייא טימ ןענָאק לָאז ךיא ןוא ןעמוק ןיוש טלָאז ריא ,ךייא ףיוא סױרַא ךיא קוק ,יא
 טָאה ריא ןכלעוו ,ןַאלּפ ַא רַאפ סָאר זיא סָאװ ,לקינייא ,טגָאז ! טייצ יד ןעגנערב'צ טוג לסיבַא
 "ינעּפמעטס, רעייא .המשנ רעד ייב ,ךייא טעב ךיא ,טשינ טיצ ןוא טגָאז ? רימ רַאפ

 ,ליפ רעייו ךיא בָאה םיא רעביא ןגָאז וצ ןוא טנעיילעג לָאמ עטשרע סָאד טשרע ךיא בָאה
 וצרעד ןוא ןבײרשנָא ךוב ץנַאג ַא טפרַאדַאב ךיא טלָאוװ ,ןביירש לָאז ךיא ןעוו זַא ױזַא
 טּפיוהרעביא : סָאד יו רעמ טשינ רוציקכ לייוורעד ךייא גָאז ךיא .טייצ ןייק טשינ ךיא בָאה

 ןזיוו סָאװ ,עכלעזַא ןלעטש ָאד םיא ןיא ןענייז סע .ךַאז ענעטַארעג ַא *וינעּפמעטס, זיא
 ךייא ןיא טָאה ריא זַא ,ץרַאה דנליפ ַא טימ טשטנעבעג ךייא טָאה טָאג זַא ,ךעלרעּפנײשַאב
 ךיז טייצ רעד טימ טעוװ ךייא ןיא רעייפ קנופ רעד ןוא ,עיזעָאּפ עלעטניּפ סָאד ,ןערב םעד
 טָאה רע סָאװ ,ןלעװקנָא רָאג ןוא ןצלעמש ךיז טעוװ עדייז רעד .ןרעקַאלפעצ ,ןענערבעצ
 ,עטעוװועקאילבעגּפָא רעייז ָאד ןענייז רעבָא ןלעטש ליפ רָאנ .לקינייא טוג ַאזַא ןעוועג לדגמ
 ייז ףרַאדַאב ןעמ סָאװ ,עכלעזַא ךיוא ,ןרעסעבסיוא טוג ייז ףרַאדַאב ןעמ סָאװ עכלעזַא
 סױרַא ךיז טעז סע ןוא ךעטש-תבש טימ טיינעג ןענייז ןלעטש ליפ .ןפרַאװסױרַא ןצנַאגניא
 יד ןופ טז ריא סָאװ ,סָאװ קידלוש ןיוש זיא ןענירעד ,סעגירטסהַאפ יד ייז ןיא
 :,"םינרתשחא;

 ןייז טימ וינעּפמעטס ,סע טסייה ,לטיּפַאק ןטייווצ ןיא ! םינרתשחא ,םינרתשחא ,יא
 ריעהו (ל"ז) סיוא ךיז טזָאל ןזָאלסיױא ןוא עקוועפעזאמ ןייק ןרָאפ וצ ןעמוק עינַאּפמָאק
 סע ךיז טקישעג יו ,סנטייווצ טנייה ; סנייא ךייא ריא טָאה סָאד !החמשו הלהצ קצינלעמכ
 רעטייוו טביירש ריא יו ,תמאב זַא ,עקוועּפעזאמ ןייק ןרָאפוצ טמוק וינעּפמעטס ,ןגָאז וצ
 עקַאט רעבָא זיא ץורית רעד .עקועּפעזאמ ןיא בייוו ןייז טימ עקַאט רע טניואוו ,(52 'ז)
 ! םינרתשחא ---

 ןסיורג ַא ,טנַאלַאט ַא טָאה ריא .ּפָארַא טשינ ןופרעד ןגעווטסעדנופ ךייא ייב טלַאפ
 ,ךייא רַאפ טשינ זיא ןביירש ןענַאמָאר ,שוריפב עקַאט ,לָאמַא ךָאנ ךייא גָאז ךיא .טנַאלַאט
 ןגינעגרַאפ ַא זיא ,ןבעל סָאד טביײרשַאב ריא ואוו .שרעדנַא סעּפע רָאג זיא רנאשז רעיא
 .טשינרָאג סיוא טמוק ,עביל ַא טליּפש ריא ואוו רעבָא .רָאמוה ,ץיוו ָאד זיאס .ןענעייל וצ
 ? ריא טמוק ןעוו ,הבושת ךיג ּפָא ךימ טביירש .ןכערּפש ךעלדנימ םעד ןגעוו ןלעוו רימ
 ,רעטרעוו טימ ןייר גנידצלַא רעבָא ? ?ןַאלּפ, ַא רַאפ סנױזַא סָאד זיא סָאװ

 ןופ טָאה ןיא עלעקעב ןיא ּפינק ַא םיא טיג ,לקיניא םעד טעלג סָאװ ,ךימ ןופ ,ינממ
 ,תחנ סיורג םיא

 םירפס רכומ עלעדנעמ ,ןטקה
 .ןענָאמ לָאז רע ,עלעדיי ןייק טשינ זיא ,ךיז טייטשרַאפ סע :?,תוילגרמ -- .ב .נ

 ךיז םיא לָאז סע ידכב ,ןייפ ,ןייש ןעלדנַאהַאב וצ םיא ןייטשרַאפ ןיילַא טפרַאזַאב ריא
 ,השקשינ .,ךייא ףיוא ןיוש ןענירד ךימ זָאלרַאפ ךיא .רעטייו ףיוא ךיוא ןביירש ןטסולג
 ,ל"נה --- .קסע ןַא ,ה"ב ,טייטשרַאפ ריא

 יד -- "םינרתשחאה ,שכױה יבכור ,םיסיסב םיצרה דיב,) "רתסא תליגמ, ןופ -- "םינרתשהא, (1
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 םכילע-םולש וצ
 ,1889 ,רַאורבעפ 22 ,סעדָא

 !לקינייא טוג ןוא רעייט

 רעייא ףיוא טרעפטנעעג טשינ טייצ עגנַאל ַאזַא ךייא בָאה ךיא סָאװ ,זייב טשינ טייז

 ,ןיב ךיא .טקישעג רימ טָאה ריא סָאװ ,"קעטָאילביב-סקלָאפ יד, הנתמ רעד טימ ווירב

 -רַאפ קרַאטש ןעוועג טייצ רעטצעל רעד ןיא רימ זיא ּפָאק רעד .קידלוש טשינ .,ןבעל'כ

 רעבָא דניצַא ,םערַאװ ןוא טלַאק טַאהעג בָאה ךיא ,טשינ טגערפ ,טשינ טגערפ .טיירדו

 חוכ-רשיי .ןביירש וצ ךייא טייצ טונימ עכעלטע ןסירעגּפָא דלַאװג טימ רימ ךיא בָאה

 טגעמ ריא סעכלעוו טימ ,טעברַא לקיטש טוג ַא סָאד זיא ללכב ז!"ב"פ, רעייא רַאפ ךייא

 ,טשיג ןיטולחל ןגיוט סָאװ ,ןכַאז ליפ ָאד טרָאד ןענייז ,טרפב רָאנ .ןעמענרעביא ךיז

 ןופ ריִמ ןלעװ ,שי"היא ,ןעמוק רעיא ייב .ןרעוו טרעסעבעגסיוא ןפרַאדַאב סָאװ ,רעדָא

 ןטעברַא וצ רעטייו קשח ןוא טנוזעג ןבעג ךייא לָאז טָאג .תוכיראב ןדייר גנידצלַא

 .רעטעּפ ןופ ןעמוקעג ןטכענ זיא :ןוז ןיֹימ .ןבָאה ריא טעוװ ,חוכ סטָאג טימ .סרעפלעה

 דניצַא ןיב ךיא טקיטפעשַאב יװ ןייטשרַאפ דָאד ריא טנעק ,ונ .ןכָאװ רַאּפ ַא ףיוא גרוב

 ריא ןעוו ,ןפערט ָאד םיא טלָאז ריא זַא ,ןעוועג טוג םינפואה לכב טלָאװ סע .םיא טימ רָאנ

 עשידיי ידע זַא ,ןעימַאב ךיװ ןעמ ףרַאדַאב שינעגנירּפשוצ ףיוא םיאנוש .ןעמוק טעוו

 ןוא -- ךַאז ַא סעּפע ןעמ טוט .רעסעב ןייז רעטייוו ןוא רעטייוו סָאװ ץלַא לָאז "בייפ

 .קירעהעג יוװ ,תומלשב ןָאטעג ןייז עקַאט לָאז --- ללכה תבוטל ךָאנ טרפב
 פהלס בוט לכבו םולשב ןכרנמה ךדידי

 שטיוװַאמַארבא .י .ש

 ,קעטאילביב-סקלָאפ (}
 הע"עדנעמ ןופ ןוז רעקיצנייא רעד ,רעטכיד רעשידייישיסור רעד ,ליאכימ (2

 ,טטוג סָאדלַא טימ ךיײא טשטנעב סָאװ ,דניירפ רעיא (3
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 םכילע-םולש וצ
 ,1889 ,ץרעמ 19 ,סעדָא

 !לקיניײא קיצרַאהביל רעייט

 ,טָאג זיא טביולעג ,ונ :,טנערב ריא ןוא ,ווירב רעייא ןיא ריא טגָאז ,טמַאלפ רעקוצ

 ריא זַא ,ןבעל'כ ,טניימעג ןיוש בָאה ךיא .טנערברַאפ ןרָאװעג טשינ שטָאכ טייז ריא סָאװ

 סע ךיז טלָאז ריא ןוא טביירש ןעמ ןוא טביירש ןעמ .ָאטשינ טלעוו רעד ףיוא ןיוש טייז

 ןעמוק טפרַאדַאב גנַאל ןיוש ריא טָאה ,ווירב עקידרעירפ ערעייא טיול !טרָאוו ַא טימ ןפודנָא

 ןדייר וצ ָאד זיא'ס .טקוקעגסױרַא קרַאטש ךייא ףיוא עקַאט בָאה ךיא ןוא .סעדָא ןייק

 סעּפע ןוא ןדייר זומ ןעמ עכלעוו ןגעוו ,עקיטכיו עקַאט .ןכַאז עקיטכיוו רעייז ןגעוו

 ,ןעילפ םינרתשחא עניימ זַא ,טלַאק ןייז ךיא זומ ,טנערב ריא זַא ,הרירב ןיא רָאנ . . .ןָאט

 ,ןעמָאנ רעד ןלעפעג זיא ע"ש .(טײקיטסַאה ןיא ןלייא סָאװ ,דרעפ"נָאי ףיוא רעטייר ,דרעפ ףיוא סרעפיול
 עלעסָאי , ןיא גנומדיװ ןייז ןיא ןוא ,"ןדייז , םעד ןופ ןעמָאנוצ ןקיזָאד םעד ןעמונעגנָא ןרעג טָאה רע

 ,טיל עגנוי ,קידנדער זדנוא ןשיװצ ,עקַאט ,ךָאד ןעמ זיא ,תינשהו, :יַאמָאר ןגעװ רע טביירש "ײװַאלַאס

 .."טּפאכעג ,טגָאיעג ץלַא ,םינרתשחא ,טשינ טייצ ןייק לָאמנייק ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ
 ."קעטָאילביב-טקלָאפ .ךײ, רעד ןיא טעברַאטימ ןייז רַאפ רַארָאנַאה -- תוילגרמ השננ (2



 15 םירפס רכומ עלערנעמ ןופ הירב

 דליב ַא טקישעגוצ ךייא טָאה : רעװַאשרַאװ .,ןטרַאװ ,ןטרַאװ ןוא ןציז רימ ךיא זומ ,ןפיול

 דלַאב ּפָא רימ סע טקישי ןוא רָאזנעצ םעד רעביא ,לחומ טייז ,סע טיג ,"עשטאילק. רעד ןופ

 ןיימ ןקורד רעטייוו טשינ דליב ןקיזָאד םעד ןָא ןָאק ןוא טרַאװ ןישַאמ יד םורָאװ ,קירוצ

 רעייא טימ ךייא בוט-לזמ .ןטסכיג םוצ יו השקב ןיימ טליפרער ,ש"העמל .,*עשטַאילק ,

 ןלעװו םיאנוש ןוא ,ןעמעשרַאפ טשינ ךימ טעװ לקינייא סָאד זַא ,ףָאה ךיא :.ןַאמָאר םעיינ

 ריא ,השקשינ .השעמ רענייש ַא טימ ןרָאוװעג ןגעלעג ךיוא זיא עדייז רעד .,ןרעוװ טצעזעצ

 יליא ,יא ,רעגניפ יד ןקעל ןלעוו *עקעטָאילביב-סקלָאפ/,, רעד ןופ דעזעל יד ,ןכָאה האנה טעוו
 ןוא +,ינובשח לע *עשטַאילקפ יד ןקורד וצ ןעגנואווצעג ןיב ךיא !דניצַא ךיא ןערב ,לקינ

 ןקרוּפ םוקי ! ךעליירפ טשינ ,ְךַא ,ךיא ןיימ טלעג --- השעמ יד ָאטשינ ,םכילע אל ,זיא ָאד

 ןיימ ,טביירש ,טביירש ןוא ןענערב וצ ,ךייא טעב ךיא ,ףיוא ןיוש טרעה ?!אימש ןמ

 !לקינייא ףעייט ,ביל
 םירפס רכומ עלעדנעמ ,ןטקה

 ,.ץ"ש ןופ ןטפעשעג-עשזריב יד טניימעג (1
 ,"עשטאילקא רעד ןופ עגַאלפױא עטייװצ יד טקורדעג ןאד טָאה רעכלעװ ,רעקורד רעסעדָא רעד (2
 ע"ש סָאװ ,"רתסא, ןַאמָאר א ןופ טנַארַאװ רעטרעסעברַאֿפ עטייווצ ַא -- ,"ייוואלאס עלעסַאי, (3

 :טעברַאעגרעביא ,טשרעדנַאעגרעביא ןצנַאגניא טָאה
 ,ןובשח ןיימ ףיוא (4
 ,ןטשרעביוא ןופ ףליה יד ןעמוק לָאז (5
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 םכילע-םולש וצ
 ,1889 ,יַאמ 22 ,סעדָא

 !לקינייא סיז-רעקוצ ,קידרעייפ-םַאלפ ןיימ
 ךימ ףוסל זומ ךיא זַא ,ױזַא ,ךעלווירב ערעייא טימ ץלַא ךימ טלציק ןוא טלציק ריא

 זיא טייצ עטצעל יד לייו ,רעבירעד ךיא גָאז "זומ, טרָאװ סָאד .טרָאװ .ַא טימ ןפורנָא
 ןָא ךיז טקור רימ ףיוא סָאװ ,ןטייצ עסיוועג ָאד ןענייז סע .סואמו-סאמנ ןביירש סָאד רימ
 -ּפָא ,ןײלַא טגרָאזרַאפ ,טכַארטרַאפ רימ ךיא ץיז לָאמטסנעד ןוא הרוחש-הרמ עקרַאטש ַא
 ןיא ץמח יױװ ,ןעּפ-יוא-טניט ןייק רָאט לָאמטסנעד .גייוש ןוא ןשטנעמ ןופ טרעדנוזעג
 ,אטח-לע ןצרַאה ןיא ךימ ךיא גָאלש לָאמטסנעד .ןעניפעג טשינ לובג ןיימ ןיא ךיז ,חסּפ
 -ולק ענעי ערעזדנוא ףיוא ,ןילַא ךיז ףיוא ךימ זָאלב ,רבחמ רעשידיי ַא ןיב ךיא סָאװ
 ,עפ ,שוּפיע ןַא יו ,טגָאזעג סנייטשמ ,רוטַארעטיל עשידיי יד ךייוו ןוא 1 י"בחא עקשטעג
 ?ןצנַאװ טרָאד טקניטש סע !ןצנַאװ

 ?טשינ ךייא ביירש ךיא סָאװ ,שער-המ .ָאי ןיוש דער ךיא זַא ,לקינייא ,רָאנ טגָאז
 -- ןבירשעג ץלַא טָאה ריא .ןביירש| וצ סָאװ ןעוועג טשינ ןיטולחל זיא טייז ןיימ ןופ
 ןַא יו ןיב ךיא .ןכַאז עקיטכיוו ןגעוו רימ טימ ןסעומשרעביא ,ןרָאפוצ ריא טמוק טָא
 עניימ ןוא ,ריט יד ךיז טנפע טָא ,קידנקוק ןגיוא יד ךיז קידנעמענסיױרַא ,ןסעזעג "הנוגע;
 טשינ ןוא סעקאה יד יװ ןכירק רעבָא םינרתשחא יד רָאנ ,ןפיולניײרַא ןעוט םינרתשחא;

 ךָאנ ריא טייז ,ךייא ףיֹוא זנורב טשינ ןיב ךיא סָאוו גונעג טשינ ,טנייה זיב ןעמוקעגו
 "עג רימ ייב זיא ןוז ןיימ ןעוו ,לָאמטסנעד ןעוועג טלָאז ריא זַא ,יִא !רימ ףיוא זנורב
 ָאד זיא'ס ןוא) ןעוועג זיא סע !ןעוועג שרעדנַא סעּפע רָאג טלָאװ ,ןֹרָאפ וצ ןעמוק ,ןעוװ

 רעדָא : ױזַא ךייא ייב זיא ,עז ךיא יו .ןדייר וצ ןכַאז עקיטכיוו ליפ ןופ (ךיוא דניצַא ךָאנ
 ,סעקאר יד יוװ ןכירק רָאג רעדָא ,םינרתשחא יז ןפיול
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 ,עפ ? *קעטָאילביב-סקלָאפ, לייט ןטייוצ םעד טימ ױזַא ץטע סע טכירק סָאװרַאפ
 ןיב ךיא ןוא *עשטַאילק; יד דניצַא ךיז טקורד רימו ייב .טוג טשינ שזַא טרעוו סע ,ןבעל'כ
 ןייז ןיילַא ןעוועג ןעגנואווצעג ךיא ןיב םימעט המכמ) תובוח ןיא ּפָאק םעד רעביא ןיײרַא
 טשינ רימ זיא ּפָאק רעד ןוא טשינ תחנ סיורג ןייק ןופרעד בָאה ךיא ,(רעבעגסױרַא רעד
 טעװ ףוס רעד ,ןגיוב-קורד 574 ַא טיירג רימ ייב ָאד זיא *לרענניפשניווע םענופ .קיאור
 זיא וצרעד רָאנ .ןטעברַא וצ לסיבַא ךָאנ ףרַאד ןעמ ?."בי"פע דנַאב ןטירד םעד ןיא ןעמוק
 ;שז"הב ,ןיוש זיא רעקוצ ןיימ ,לקינייא רעייט ,ונ ַא .ּפָאק םעד ןעיירפַאב וצ קיטיינ קרַאטש
 ,לבור טרעדנוה עכעלטע טימ ּפָאק םעד ,ןבעל'כ ,רימ טיײרפַאב ,עקירבַאפ רעד ןיא ָאד
 .טעברַא רעד וצ ןעמענ רעטייוו ךיז (ןטסולג ךיז רימ לָאז סע ןוא) ןענָאק לָאז ךיא ידכב
 ?טייטשרַאפ ריא .ןדייר טשינ ךייא טימ ךיא לעוװ םעד ןגעוו רעמ

 ,טשינ טכירק ןוא סעּפע עשז-טוט

 םירפס רכומ עלעדנעמ ,רעייא

 .םשה ךורב (3 .קעטַאילביב:סקיָאפ (2 .ןײיי -- לארשי ינב וניחא, (}
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 םכילע-םולש וצ
 ,1889 ,ינוי 12 ,סעדָא

 ! לקינייא ןגָארטעצ ןיימ

 ןרָאפקעװַא סימע-ןב רַאפ ,תבש ןעוועג לבקמ ךיא בָאה ימע-ןב ךרוד ווירב רעייא
 ןעינעגרַאפ םעד רַאפ יורפ רעייא ןוא ךייא ןעקנַאד רימ .ךיוא רעדליב יירד יד ,םײהַא
 זיא לקיזוּפאראק ןיילק רעייא ןופ דליב סָאד .טכַאמעג טימרעד זדנוא טָאה ריא סָאװ
 ,טבילרַאפ ןרעיא יד רעביא זיב ריא ןיא ןגיוא יד רעטנוא ןיב ךיא .ןייש-רעדנואוו
 רעד ןופ ןרָאװעג טיײרפַאב ךיא ןיב טנייה טשרע .לָאמ טרעדנוה רימ רַאפ יז טשוק
 ,טקינייּפעג ךימ טָאה סָאװ ,רעניימ הרוחש-הרמ רעד ןופ ךיוא ,עלוש רעד ןיא טעברַא
 -ענ וצ ,רדנ ילב ,רעדיוו ךימ טיירעב ןיב ךיא ןוא ,טייצ עטצעל יד םערָאװ ַא יוו טגָאנעג
 -סיוא רימ רַאפ טָאה רע ,ןעוועג רימ ייב זיא : רע'נטק רעד ."לרעגניפשניוו, םוצ ןעמ
 רע .ןביירש סעּפע םיא רַאפ לָאז ךיא ,ןטעבעג ךימ ,טימעג רעטיב-רעווש ןייז ןסָאגעגו
 -- ןבעגעגקעװַא המשנ יד םיא טלָאװ ךיא זַא ױזַא ןצרַאה םעד ייב טרירעג ךימ טָאה
 ןעמונעגנָא ,ךעבענ ,סע טָאה רע .טשינ לַאפ ןייק ףיוא ,טגָאזעג םיא ךיא בָאה ,ןביירש רָאנ
 ןוא ,רימ וצ טפַאשביל רעסייה ןייז ןיא טרעכיזרַאפ ץרא-ךרד סיורג טימ ךימ ,ביל רַאפ
 ! ןבעל'כ ,תונמחר ַא .ץרַאה טמעלקרַאפ ַא טימ ןעגנַאגעגקעװַא זיא

 ."שטאהופ ,, רעדָא ,"עווָאס , טסָארפ ןדיי ייב ךיילגוצ עדייב ןסייה 'ַאוװָאס ןוא זיליפ;
 ."קילוש, רעד ,טנגעג רעזדנוא ןיא ,ָאד ןוא ?רעבראּפש, עטיל רעד ןיא טסייה ?בערטסַאיל
 ,סעבלעזַא זיא סָאד סָאװ ,םרחב ייז טגערפ .טשינ ןעמָאנ ןייק רָאג ייז ייב טָאה *לָאקָאס;
 רעייא ,ךייא טסירג דניזעג-זיוה ץנַאג ןיימ .רעלדָא ןימ ַא ןסייה סע געמ ךָאנ ייז ךָאנ
 ,קרַאטש ןוא טנוזעג רימ טייז .ךעלדניירפ רָאג ךעלרעדניק עביל ערעייא ןוא יורפ

 םיומ עלעדנעמ

 ,"ךניירפ-זיוה , םעד ןבעגעגסױרַא ןאד טָאה סָאװ ,ראטקעּפס .מ (1
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 םכילע:םולש וצ
 ,1889 ,ילוי 6 ,סעדָא

 !לקיניײא יירטעג ןיימ
 ןציז טכענ ןוא געט ליפ ױזַא ךָאנ ןקור םעד טכיילגעגסיוא ךיא בָאה טשרע טנייה

 ןרָאפקעװַא רעיא ןופ ,טייצ עצנַאג יד ,"לרעגניפשניוש םעד רעביא שיט-ביירש םייב
 סָאװ טסואוועג טשינ ןוא טלעוו עקיטכיל יד טקוקעגנָא טשינ תמאב ךיא בָאה ,דניצַא זיב
 טלעװ רעד ןיא -- טלעוװ רעדנַא ןַא ןיא רָאג ןעוועג ןיב ךיא .רָאפ טייג רימ םֹורַא
 טפַאשיײירטעג ןיימ ץוח .הריש ןגָאז ןוא ןעגניז ,ןליּפש *ןעזומ,, ענייש יד ואוי ,עיזעָאּפ ןופ
 -ַאב ןזייוו ןוא ןייז םשור השוע לָאז יז ,ליוו ךיא סָאװ ,"עקעטָאילביב-סקלָאפ; רעיא וצ
 ,קלָאפ םערָא רעזדנוא רַאפ ןָאט ךַארּפש רעשידיי רעד טימ ןָאק ןעמ סָאװ ,ךעלרעּפנײש
 וצ טיױגנ רעד ןופ ןעוועג ןבירטעג ךיא ןיב םעד ץוח .ליוו ןעמ ןוא ןָאק ןעמ רָאנ ביוא
 געט עטצעל יד בָאה ךיא ואוו ,םלוע ןקידניז רעזדנוא ןופ טייז ַא ףיוא ךיז ןרעטייוורעד
 ַא ,תובוח ןיא ןירַא םעד בילוצ ןוא :"רעבעגסױרַא; ןיימ ןופ םירוסי ,גנוקנערק ןטילעג
 ץערעייא עלַא ףיוא רעפטנע ןַא רַאפ ןעניד ןיוש ךייא ןָאק רעטרעוו רָאּפ עקיזָאד יד ! קערש
 !השקב ןיימ בילוצ ןקורד וצ העדב טָאה ריא ןכלעוו ,ןַאמָאר םעיינ רעייא ןגעוו ןגַארפ
 ןיהואוו ,רעכיג רימ טביירש ...רעטניזעג ,רעסעב זיא ךייא רַאפ יו רעסעב ךייא טוט
 ,סערדַא םעיינ רעייא ףיוא רעדָא ןטלַא םעד ףיוא "לרעגניפשניווש סָאד ןקישוצ ךייא ךיא לָאז
 רעכיג טקורד :זיא הצע ןיימ .ןייז קיאור ןקישקעװַא םייב לָאז ךיא ידכב ןייר טיש
 רעד ןייז סע טעוװ ,תינשהו :ןליקּפָא ליפוצ ךַאז יד ווָאל טשינ רָאט ןעמ ,"ב"92 רעייא
 ןיוש ןיב ןילַא ךיא יבַא ?.םיאנוש ערעייא שטַאּפ רעטסגרע רעד ןוא רעפטנע רעטסעב
 ,ףרַאדַאב ןעמ ןיהואוי ,ןביירש ,ןטעב -- ערעדנַא וצ ןָאט םענ ַא ךימ ךיא לעיו .רעיירפ
 ןוא קיטרַאפ ןגרָאמ טרעוו *עשטַאילק יד, ,"עקעטָאילביב , רעד ןיא ןבעג סעּפע לָאז ןעמ
 לדתשהל ךננחל יתיתא ןכל ,טעטימָאק-רוזנעצ ןיא טקישעג ןגרָאמ ןרעוװ ןרַאילּפמעזקע 2
 זתע ךב םיוקיו טעליב ַא סיפדמ םעד ןקישסױרַא ןטסכיג םוצ יו *,קיסאראק ר"רה לצא
 ,יֵא -- +(םנקז םהיבא) רבדב םיפוחדו םילהבמ ואצי םינרתשחאה בותכש ארקמ תמאב
 תועטב ךיוא ךיא בָאה טָא ,טעז ,ַאנ) ןטייברַאפ רעייא טימ תורצ טכַאמעגנָא רימ ריא טָאה
 סקיסאראק טימ ןָאט דניצַא ךיא לָאז סָאװ ! רעבייוו יד (ריּפַאּפ ךעלטייז יד --- ןטיברַאּפ
 ,הבורק ןייז זיא עטשרע יד זַא ,טניימ ייב ןטלַאה ךָאד ךימ זומ ךיא ? הבורק רעמערָא
 טלָאז ריא ,ןבעל'כ ,זיא רשוי רעד .םענעגושמו ַא יװ ןקוקנֶא ךימ ןעמ טעװ טשינ אלא
 טריפ ןוא תונמחר טָאה .טלעג סעּפע רימ ןקישניײרַא ןוא ןכַאמפיונוצ הבורק רעתמא רעד
 ךיא !טכַארבעגנײרַא ,םינרתשחא בר ,ךימ טָאה ריא ןיהואוו םעלק רעד ןופ סױרַא ךימ
 ךעלרעדניק עביל ערעייא ןוא בייוו רעייא ,ךייא ןסירג דניזעג"זיוה ץנַאג ןיימ ךיוא ןוא
 ,ךעלדניירפ רָאג

 ,ןדזיז רעיא ךיג טרעפטנע ןוא טנוזעג רימ טייז

 םירפס רכומ עלעדנעמ ,ןטקה

 ,"עשטַאילק ,, רעד ןופ רעבעגסיורַא (1
 רעשיאיירבצה רעד ןיא ןביוהעגנַא ךיז ןבָאה "קעטָאילבינ-סקלָאפ .דיי, רעד ןופ ןעניישרעד ןכָאנ (2

 "ריפצה. ,"ץילמה, ןיא ,ןעגנוטייצ ענערדיישרַאּפ ןךיא ע"ש ףיוא ןוא יןָאגרַאשז , ףיוא ןלַאפנָא עסערּפ
 ,אקנימאק .א ,יקסניוועל .לא ןופ .עפרַאש רעייז ,ןעגישרעד ןענייז ןעלקיטרַא ,*טַאלבסקלַאפ ןשידיי , ןיא
 סוקיטירק .יקצינוואר .ח .י ,םכילע םולש טרעפטנעעג ןלַאפנָא יד ףיוא ןבָאה סע .דנַא .א ןייטשּפע ןמלז
 ,ךעלטניירפ רעייז (1889 ,7 'נ) "דאכסאוו, ןיא !;עמונעגפיוא טָאה (ווָאנבוד .ש)

 -- "ךננחל יתיתא, .רָאזנעצ רעשידיי ןרָאװעג רעטעּפש  .רָאנעצ םייב ףליהעצ ,קיסאראק .א 3
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 םכילע-םולש וצ
 (שיאיירבעה ןופ טצעזעגרעביא ווירב ןופ לייט ַא)
 ,1889 ,ילוי ןט11 .סעדָא

 !לקינייא קיצרַאהביל ןיימ

 !ןביירש רעייא ןיא דֹניִצַא ריפ טייג סָאװ ,גנורעדנערַאפ רעד טימ ךייא בוט-לזמ

 ןייא ןופ רעכעה ץלַא טייג ןוא טסקַאװ רערעייא טנַאלַאט רעד זַא ,ןמיס רעטוגו ַא זיא סָאד

 רַאפ ,רוטַארעטיל רעד ןיא רעטייל ןסיורג ןגנַאל םעדו ןופ לּפעוט ןרעדנַא ןפיוא לּפערט

 ךָאנ טגָאזעג תואיבנ ףיורעד בָאה ךיא ,סיינ ןיק טשינ גנורעדנערַאפ רעייא זיא רימ

 ייב ריא טעוװ ,רימ וצ ןעמוק טליוו ריא ביוא .ָאד דניירפ ערעזחנוא עלַא רַאפ רעירפ

 ,טכַאנ ןוא גָאט ןטעברַא ןוא ןציז ךייא טימ טיירב ןיב ךיא .טסַאג רערעייט ַא ןייז רימ

 יו ץרַאה סָאד רימ טוט ,ןעגנַאגריפ זיא ךייא ןיא סָאװ ,גנורעדנערַאפ ןייא ףיוא רָאנ --

 : שיאיירבעה ןופ גנוצעזרעביא ןַא זיא עזנעגלָאפ סָאד
 ,רימ וצ טפַאשביל רעייא ןיא ןוא גנומיטש רעייא ןיא גנורעדנע יד זיא סָאד
 ךייא ייב לָאז ךיא ,ןטעבעג ךימ ןוא ןביוהעגנָא רעטשרע רעד ריא טָאה ןרָאיַארַאפ

 ,"ב"פ: ךוב רעייא רַאפ טעברַא ןיימ טקידנערַאפ בָאה ךיא רעדייא ךָאנ רַארָאנָאה ןעמענ

 -טימ ךייא בָאה ךיא ןוא ןייז וצ ףרַאד'ס יוװ ,טקידנערַאפ ןיוש זיא טעברַא ןיימ זַא ,טציא

 ןקורד ןופ טסַאק יד ןטלַאהסיוא טשינ ןָאק ךיא ןוא גנע רימ זיא טייצ יד זַא ,טלייטעג

 -עג ךייא ךיא בָאה ,םעלק רעד ןופ ןוא ,טלעג ךס ַא טרעדָאפ סָאד סָאװ ,רעכיב עניימ

 ןוא ךרַאמ טימ טעברַא רערעווש רעד רַאפ רַארָאנָאה םעד ןקיש רימ טלָאז ריא ,ןטעב

 ןעוו ,רימ טביולג !טשינרָאג טימ ןעמוקענּפָא טייז ןוא טמעשרַאפ ךימ ריא טָאה --- ,טולב
 ...טדנעוועג טשינ רעמ ךייא וצ ךיז ךיא טלָאװ ,ןסָאלשעג ןבָאה רימ סָאװ ,דנוב רעד טשינ
 "לרעגניפשניווא לייט ןטייווצ םעניא --- .דניז רעייא טציא טקעד טפַאשביל ןיימ רעבָא

 רעטשרע רעד יו סיורג יד ױזַא לָאמ ייווצ זיא רע : 29 לטיּפַאק סָאד ןבירשעגנָא ךיא בָאה
 עיינ יד .ןגייטשרעביא ךָאנ םיא רע טעוו טעטילַאװק ןיא ןוא ,רעמ ךָאנ רשפא ,לייט

 ןייש ןוא טוג ןענייװ ,סעדָא ןופ ןרָאפּפָא רעייא ךָאנ ןבירשעגנָא בָאה ךיא סָאװ ,ןעלטיּפַאק
 .(עיאיירבעה ןפ -- רעהַא זיב) ןעז טעוװ ריא יוװ ,ןרעדנואווַאב וצ

 ז.סעּפע ךָאנ טביירש ןוא ןבירשעגנָא סעּפע ןיוש טָאה רע .ןעמוקעג ןטכענ זיא ימע-ןב
 ןױש ךיז טמענ ,ללכה .ןביײרשוצנָא סעּפע דלַאב טגָאזעגוצ ךיוא טָאה ? םולבנעיליל
 טגָאז ןגָאז :ױזַא זיא * עטיוואלס ןגעוו .טכער ןייז ,ש"היא ,טעװ סע ןוא ךַאז רעייא וצ
 טקורדעג טייטש ױזַא) אטיוואלס ןעמ טביירש ןביירש ןוא (ע ןַא טימ) עטיוואלס קלָאפ סָאד
 רותב ךתוארל שקבמהו המלשה ךתבושתב הצורה יננה .(םירפס רעטיוואלס עלַא ףיוא
 ,ךחור ידלי לע גנעתהלו הלעמה רפוסה

 םירפס רכומ עלעדנעמ ,ןטקה

 .ןעימאב ךיז טלָאז ריא ,ןטעב יעמוקעג ךיד ןיב 'ןיא
 סָאװ ,קוסּפ רעד םיא יא ןרעװ םיוקמ לָאז -- "רתסא תליגמ, ןופ קוספ םעד טריזַאיפַארַאּפ (4

 ןגעװ סנדייז םעד בילוצ קיטסַאה ןוא קילײא סױרַא ןענייז סָאװ ,םינותשחא יד ןגעװ ךי"נת ןיא טייטש
 : גנולייצרעד ַא טימ "קעטָאילביב-סקלָאפ .דײ; רעו ןופ 2 רנַאב ןיא ןטָארטרַאפ זיא ימע-ןב (}

 ,"רעטסוש רעה רעב , ,*ןטייקיניילק,
 .טקישעגוצ טשינ ,סיוא טזייװ ,טָאה "םירוענ תאטח, ןופ רבחמ רעד ,םולבנעיליל בייל ;ושמ (2
 .רעטרעװ עסיװעג ןגיילסיוא יז עגַאופנָא ןײז ףיא ע"ש וצ ןעלעדנעמ ןופ רעפטנע ןַא (3

 ןבַאה האנה ןוא רעביירש םענעביוהעג ַא יװ ןעז ךייא ליװ ןוא רעפטנע רעייא ףיוא טרַאװ ךיא (4

 ,ןעגנופאש ערעייא ןופ
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 םכילע-םולש וצ

 (שיאיירבעה ןופ טצעזעגרעביא ,ווירב ןֹופ בייהֹנָא רעד)

 ,1889 ,ילוי 17 ,סעדָא
 : לקינייא רעייט ןיימ

 :שיאיירבעה ןופ גנוצעזרעביא

 טלדנַאהעגסיוא לָאמ סָאד רימ טימ ךיז טָאה "םידסח תלימגש הרבח רעד ןופ יאבג רעד

 רעטכייל לסיבַא רימ זיא טימרעד :עמוס יד טלָאצעגסיױא דלַאב רימ טָאה ןוא שיטייל

 םיצולּפ טָאה ריא סָאװ ,טײקידװערָאּפש םעטסיס יד .תובוח-ילעב עניימ טימ ןרָאװעג

 זיא ,"קעטָאילביב; רעד רַאפ טמיטשַאב זיא סָאװ ,גנולייצרעד ןיימ עגונב טריפעגנייא

 טעוװ ריא זַא ,ווירב עטשרע יד ןיא דיר ערעייא טימ טשינ טמיטש יז סָאװ ,רָאנ טשינ

 טימ טשינ ךיוא טמיטש יז -- ,ףוס ןזיב לָאמַא רַאפ ךוב ןיא ןקורד (גנולייצרעד יד) יז

 -רַאפ ױזַא ךיז ןבָאה ןלַאפנָא יד ןעוו ,טייצ ַא ןיא .אפוג קעטָאילביב רעד ןופ ןצונ םעד
 יז דנַאנַאכרוד ןעגנירּפש ןוא ןליב ארחא ארטיס רעד ןופ טניה עדליוו יד ןוא טקרַאטש

 ךיז ייז ןלעוו ,ןטלַאה ךיז טעװ יז ביוא זַא ,ןליפ ייז לייוו ,ןקידעש וצ (קעטָאילביב יד)

 ,טכַארּפ רערָאג ריא ןיא סױרַא קעטָאילביב יד ףרַאד טייצ ַאזַא ןיא --- ,ןטלַאה ןענָאק טשזנ

 עלַא ןוא ,ןעלקיטרַא עכעלצונ עטוג טימ ,טלַאהניא ןכייר ןוא טייקנייש ריא ןעז ןלָאז עלַא

 טּפָאטשרַאפ דלַאב לָאז ליומ רעייז ןוא ,ןרעװ ןקָארשרעד ןוא טמעשרַאפ ןלָאז טנייפ עריא

 -עגּפָא ךיז בָאה ךיא סָאװרַאפ ,תוביס עסיורג יד ןופ ענייא ךעלקריוו זיא סָאד !ןרעוו

 ףרַאד ךיא סָאװ ,גנוניואוו-רעמוז ַא ףיוא ןעגנערברַאפ ןופ ,ןגינעגרַאפ-רעמוז ןופ טגָאז

 -נערטשנָא סיורג טימ ןביירש ןוא םייה רעד ןיא ןרַאּפשרַאפ דיז ןוא ,טנוזעג םוצ ןבָאה סע

 עכעלרעּפרעק עניימ עלַא .קעטָאילביב רעד רַאפ ;נולייצרעד ןיימ ןופ ךשמה םעד גנוג

 שטָאכ טלפייווצ ריא ביוא .ןגעוו טעריא ןופ רָאנ ןבעגעגּפָא ךיא בָאה ןטפערק .עקיטסייג ןוא

 -סיס רעד ןיא זַא ,רעטעּפש ןזייוו וצ ךייא טיירג ךיא ןיב ,דייר עניימ ןיא זיא טינ'ס לפיוו

 ןייק יוליפא טעװ ןעלקיטרַא עניימ ןופ זַא ,קרַאטש ױזַא ךיא ןיב טיײקידוװערָאּפש םעט

 ןצרַאה ןצנַאג ןטימ ביל ךימ טָאה ןוא ךימ טצעש ריא ,תמא . ..ןביילב טשינ רוּפש |

 ןענייז ווירב ןטצעל רעייא ןיא רעבָא ,ןגינעגרַאפ ַא רימ רַאפ ןענייז ווירב ערעייא ןוא

 ןיימ ןקירעדינרעד ןוא רעטיב רעייז רימ ןענייז סָאװ ,רעטרעוו עברַאה עקיניוא ןַארַאפ

 טכַארבעגסױרַא טשינ ייז טלָאװ ריא ןעוו ,ןדייב זדנוא רַאפ ןעוועג טלָאװ רעסעב .דובכ

 ,ליומ רעייא ןֹופ

 רימ טיג ?גנולייצרעד ןיימ ןופ ךשמה םעד ןקישוצ ךייא ךיא לָאז ןיהואוו ןוא ןעוו

 .(עיאיירבעה ןופ גנוצעזרעביא רעד ןופ ףוס) !ןסיוו םוצ

 ביל רַאפ ןָא טמענ .*עשטַאילק ידש --- הנתמ ַא לקינייא רעייט ןיימ טנייה קיש ךיא

 ףיױא ךיא קיש ענייא ךָאנ .ןצרַאה ןצנַאג םענופ יז ביג ךיא םורָאװ ,הנתמ עניילק יד

 ןיוש ריא טייז ?ןַאמָאר רעיינ רעייא טכַאמ סָאװ .קיסאראק ר"רה רַאפ סערדַא רעייא

 סָאװ ,ןעז רימָאל .ךייא ןגעו ןבירשעג ךיא בָאה ! ןוז ןיימ ? טעברַא רעייא טימ ןדירפוצ

 ידע ןטיירברַאפ םיצ ןפלעהטימ טנָאקעג ףיִמ היא טלָאװ רעמָאט .ןרעפטנע טעװ דע

 ריא ?ןטנעגַא ןוא ןשטנעמ ערעייא ךרוד ,טרָאװ רעייא ךרוד טלעוו רעד ןיא *עשטַאילק

 ,הבוט עסיורג ַא ןָאטעג טימרעד רימ טלָאװ

 | ,ביל תמא ךייא טָאה סָאװ ,עדייז רעייא

 םירפס רכומ עלעדנעמ ,ןטקה

 רעד ןופ דנַאב ןטיײװצ ןיא ןטָארטרַאפ זיא ,רעטכיד רעשידיי-שיסור רעד ,שטיװָאמַארבַא ליאכימ (} |
 .ץ"ש ןופ טצעזעגרעביא ,"ןעמָאנ ַא ןָא דיל ַא, טימ "קעטָאילביב-סקלָאפ .דיי;
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 ,י"נ ,ןאמרעקוצ םהחרבא ר"רח ןטרעלעג ןבושח םוצ
 (שיאיירבעה ןופ)
 .1889 ,ילוי 18 ,סעדָא

 רעד עקשיפ, ךוב סָאד טקישעג ךייא טנייה ךיא בָאה ,ןטעבעג ךימ טַאה ריא יו
 ןכינניא רימ טנָאזעגוצ טָאה ריא סָאװ ,"ןָאלַאב-טפול רעד, רפס םעד טָאטשנַא ,"רעמורק
 -טכַארּפ ַא ןיא ךָאװ עקיטנייה ןעניישרעד טעוװ "*עשטַאילק יד; ךוב סָאד .ןקישקירוצ םיא
 -ַאק-ביוהנֲא יד ייב תויתוא עטלָאמעג טימ ןוא ריּפַאּפ םענייש ןוא ןטוג ףיוא ,עבַאגסיוא
 ערעסערג ַא לָאמַאטימ ןפיוק ןלעוװ סָאװ ,יד רַאפ ןוא ,לבור 1 זיא זיײרּפ ןייז .ןעלטיּפ

 ,טאבאר רעכעלנייוועג רעד ןעמוק טעוװ לָאצ

 .רימ וצ ןדנעוו ךיז ןפרַאד רעכיב עניימ ערעדנַא ןוא ךוב סָאד ןגירק ןליוו סָאװ יד

 ,גנוטכא ןוא גנורערַאפ טימ

 שטיוװָאמַארבא .י .ש

 .1947 ,קרָאי-וינ ,ןיזייר באז יכדרמ ןופ ךוב ןיא ,שיאיירבעה ןיא ,טכעלטנפערַאפ זיא ווירב רעד

126 

 םכילע-םולש וצ
 ,1889 ,טסוגױא 9 ,סעדָא

 ! לקינייא רעייט

 םענופ לייט ןטייווצ םעד ךיוא סױרַא ךייא ךיא קיש ווירב ןקיזָאד םעד טימ ךיילגוצ |

 עקַאט ףכית ,ןטלַאהרעד טעקַאּפ םעד טעװ ריא דלַאב יוו ,ךייא טעב ךיא ."לרעגניפשניוו;



 וז|ו םירפס רכומ עלעדנעמ ןפ ץירב

 ןוא ןקורד וצ ןיוש ,לזמל ,ןָא טביוה .ןקיאורַאב וצ ךימ ידכב ,הלבק ַא ןביירש רימ

 -ָאר רעיינ רעייא סָאװ ,האנה קרַאטש רימ טוט סע .ןפלעה ךייא לָאז ,אוה ךורב ,טָאג

 ונובר ,ןמא ,יאוולה 1 *! הזה םשובכ אב אל; : טגָאז ריא יװ זיא ןוא .ןטָארעג ךיוא זיא ,ןַאמ

 ןייז לָאז "בייפ, רעד ןופ לייט רעטייווצ רעקיטנייה זַא ?,ש"העמלו שי"השמל ,טעז !םִלוע לש

 ,תונמאנב ,ךייא ךיא לעװ ,רעלעפ ַא סעּפע טרָאד ךיז טכַאמ סע ,הלילח ,ביוא .קיטנַאבש קיטנַא

 ,םכילע אל ,ךיא ןיב טייצ עטצעל יד .רענייב יד טוג ,לקינייא ,ךייא טיה .ןייז לחומ טשינ

 רָאנ ,טליוו ריא יו ןגָאז ךיא לעװ ערעייא רעביירש עלַא יד .טנוזעג טשינ ץלַא סעּפע

 דימת זיא רע לייוו ,ןגָאז ךיוא םיא לע ךיא םגה ,ןביירש ןיײלַא ריא טזומ ןתוילוגרמ וצ

 ךיג ןלָאז ייז ,ךיא שטניוו ךעלרעדניק עביל (ע)רעייא .טסעגרַאפ ןוא טקיטפעשַאב רעייז

 ןקורד ןעמ לָאז ,ךיא טעב ,"לרעגניפשניווא ןיימ .המלש האופר ַא ןעמוקַאב דלַאב ןוא

 לָאז ,ןבירשעגרעביא ןייר ױזַא טשינ ןענייז סָאװ ,טרָאד רעטרע יד ןופ .ןזיירג ןָא ,ןייש

 ןָא טגָאז ױזַא !רעעיב יד ךייא טיה :לָאמַא ךָאנ ,רוטקערָאק ַא ןרעוו טקישעגוצ רימ

 ,עדייז רעיירטעג ןייז לקינייא ןטיישרַאפ םעד

 םירפס רכומ עלעדנעמ ,ןטקה

 ,ץריוועג ןייפ ןימ אזַא ןעוװעג טשינ ךָאנ זיאס (

 ,ןליװ סטָאג םוא -- םשה ןעמל (2
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 יי םכילע-םולש וצ

 ,1889 ,טסוגיוא 18 ,סעדָא

 !לקיניא רטייט ,םכילע םולש

 ןעוו .קיאור ןיוש ךיא ןיב ,טנעה יד ןיא דייא ייב ןיוש זיא "לרעגניפשניוש סָאד יבַא
 ואוו לקיטש םענעי ןופ טקערָאק ַא ןרעוו טקישעגוצ שטָאכ רימ לָאז ,ןטקערָאק עלַא טשינ
 טימ ןבירשעגוצ ךיא בָאה טרָאד לייו ,ענכעק רעד טימ ךעק ןיא טדער עביוט-הכלמ
 רימ ייב ןעמירק וצ ןטיה טָאג| ךיוא לָאז סטכעגיילסיוא םעד ןגעוו .ךעלתויתוא עניילק
 ---טנַאװ ,דנַאה -- טנַאה ךיוא יװ ,"דלעג, ןביירש ?טלעג, טָאטשנָא .רָאה ַא סעּפע
 רעבָא ,(יױזַא ךיוא ביירש ךיא) ןייז זומ ױזַא ןוא קיטכיר רעייז זיא סָאד ,המודכו דנַאװ
 ,סואימ קרַאטש רימ ייב זיא ןאש רעייא 1! רהזהו רהזוה : שוריפב ךייא ךיא גָאז םעד ץוח
 ןרעדנע סעּפע רימ טלָאז ריא ,סחו הלילח .תורּפכ ףיוא רימ ייב גיוט לדלעוו רעיא
 ןלעװ טשינ סע לעװ ךיא ןוא ,סואמו-סאמנ ןרעוו רימ טעוװ "לרעגניפשניוו, עצנַאג סָאז
 ךימ טנרעל ריא ןוא .םימעט טיּפרת ריא טָאה סטכעגיילסיוא ןיימ ףיוא .וליפא ןקוקנָא
 עשידיי טימ "ןעבעל'כ, טשינ ןוא "ןיבעלחק עקַאט) !ןיבעלח ,ךייא טעב ךיא ,טשינ
 זומ ,ןעעזסױרַא טעװ ריא יװ ,2פ-וװ, לייט רעטייווצ רעד (.ןעבעל'כ רעדָא ךעלהמכח
 ךיז, ןרָאּפשרַאפ השקשינ ריא טעװ ,שה"יא ,רעטייוו ףיוא ןוא ,ןצנַאנגיא ןרעוו טקורדעגּפָא
 ...5557 ךעלטניּפ 4 ערעייא) *. ...עמש תאירק ןענעײלּפָא ןוא ןקערשוצרעביא קרַאטש
 טנייה ךיא בָאה גרעבמעל ןיא ?שנַאמ רָאטקָאד םעד .(ךעלטניּפ 8 עניימ ןענייז סָאד ןוא}
 רעייא סָאװ ,ןופרעד ןגינעגרַאפ סיורג בָאה ךיא .טביירש ריא יוװ ,םירפס עניימ טקישעג
 -ַארזיא, ןיא ךיז טקורד ןוא עכַארּפש רעשטייד רעד ןיא טצעזרעביא זיא "וינעּפמעטס

 ,ךיז טיה ,ךיז טיה (1
 שידיי ןגעװ טעברַא עשיטַאמַארג ַא טכעלטנפערַאפ ,רעשירָאפ-שידיי רעטנַאקַאב ,שנַאמ פיליפ .רד (2

 ,"וינעּפמעטס, סע"ש שטזיד ףיוא טצעזעגרעביא ,1890-1888 ןיא ,"טילעארזיא רעדא רעגרעבמעל ןיא



 ךוב'עלעדנעמ סָאד 672

 עניימ ןעגנערבסורַא ןפלעהוצ , טייקסטוג רעייא רַאפ לָאמ 1000 ךייא קנַאד ךיא .,"טילע
 םעד ןיא ןוא תוחוכ עניימ רעביא ,טלעג קיטש ַא טסָאקעג ךימ טָאה ןקורד סָאז ."קרעוו
 ןוא טנוזעג טשינ סעּפע דניצַא ןיב ךיא ,ךַא .חלצוי אל ַא ךיא ןיב ןעגנערבסיזא ןופ ןינע
 -- טייז !דייז רָאג רשפא ,ַאה ,טייז !טמיטשעג טכעלש רעיײז
 ,עדייז רעייא ךייא טשטניוו סע יוװ ,(טסייה דנוזעג סָאװ ,ד ַא טימ עקַאט) דנוזעג רימ

 םירפס רכומ עלעדנעמ ,ןטקה

 םכילע-םולש וצ
 ,1889 ,רעבמעווָאנ 14 ,סעדָא

 !לקיניײא רעייט ,טבילעג ןיימ ףלעהיטַאג ַא ַא
 ,ךייא קנַאד םענייש א .ןעועג לבקמ ךיא בָאה ךעלברעק ן"ק יד טימ ווירב רעי
 רעד ןיא ןיב ךיא סָאװ ,טייצ ַאזַא ןיא טקנוּפ ןדייז םעד ןיא טנָאמרעד ךיז טָאה ריא =

 ןעוועג גנע ױזַא טשינ ךָאנ רימ זיא לָאמנייק .טלעג ןיא קדַאטש ךימ קיטיינ ןוא םעלק

 עקשיפ, ןוא *עשטַאילק יד, םירפס עניימ ןיא טגײלעגניירַא בָאה ךיא לייוו ,טנייה יו
 ױזַא .ןעמשנסױרַא טלעג סָאד יוװ טשינ סייוו ןוא ךעלברעק טנזיוט ַא ןגעקַא *רעמורק דעד

 ןענירד ןיב ךיא .ןעגנערבסיוא יז טשינ ךיא ןָאק ױזַא ,םירפס ןביירש ןָאק ךיא יו טו;
 ,ךַאװש ךיוא ,טקיטפעשַאב קרַאטש ךיא ןיב ייברעד .ץראה-םע רעסיורג ַא ,סטכינעגיוט ַא
 ,םילש זיא'ס ןוא תובוח ןיא זדלַאה םעד זיב ןיירַא ןיב ךיא ,ללכה .םכילע אל ,ןכָארבעצ
 טנכערעגּפָא רימ טימ ךיז ןוא טפייפעגנָא סואימ רָאג רימ טָאה רעװעשרַאוװ רעקורד ןיימ
 רָאנ ,ןלייצרעד וצ ָאד גונעג זיא'ס ,טנידרַאפ םיא ייב סע בָאה ךיא יװ ,ןייש טשינ רעייֵז
 ןבירשעג לָאמַא סעּפע רימ טָאה ריא ,לקינייא רעייט -- !ןלַאפרַאפ ? סע טפלעה סָאװ
 עקַאט עשז-טוט .םירפס עניימ ןופ ףיוקרַאפ םעד ןגעװ ןָאט וצ סעּפע העדב טָאה ריא זַא
 ףיוא רע זָאל ,ןדייז ןטלַא רעייא טיירפרעד ןוא טנָאק ריא רָאנ סָאװ ץרַאה טוג רעייא טימ
 רעייא ןעעז ןיוש ךיא בשלרעד יוװ ,ְךַא -- -- -- !לקינייא ןייז ןופ ןבָאה תחנ רעטלע רעד

 ןייז לָאז עלעסָאי רעיא זַא ,טָאג טעב ךיא יו ןעד טסייוי ריא םינּפַא ,?ײװָאלָאס עלעטָאי;
 ליוו ךיא .רעייט רעייז רימ זיא "דניק, ַא סרעייא .סנעטָארעג ַא ,סנייפ ַא ,דניק טוג ַא
 ביל לָאמַא ןבָאה ,ןעמ טגָאז ,סעדייז .ןדייז רעייא ,רימ ךיוא ןוא ךייא דובכ ןָאטנָא לָאז סע

 .רעדניק ענעגייא יו רעסעצ ךָאנ ךעלקינייא יד
 טפלעה סָאװ רָאנ ,ןטעבעג ךיוא ךיא בָאה ןתוילגרמ ,ןבירשעג ךיא בָאה גרוברעטעּפ ןיא

 בָאה ךיא ...ןָאט וצ יו ןגָאװצוצ רעגנירג זיאס ןוא ןגָארטרַאפ זיא רעכעלטיא זַא ,סע
 אמעט יאהמ ,"לרעגניטשניוו, םענופ רעטעלב עטקורדעגּפָא יד רימ ןקישניײרַא ןטעבעג דייא

 ןענעיילרעביא טוג רעירפ ךיא זומ ,דנַאב ןטיר+ םוצ ןעמענ געט יד ךימ ליוװ ךיא לייוו
 ךיא בָאה שנַאמ רָאטקָאד םענופ .טקיש ןוא הבוט יד רימ עשז-טוט .עקידרעירפ סָאד
 ַא טימ טזָאלעצ ךיז טָאה רע ןכלעוו ןיא ,ווירב ַא ןעמוקַאב םישדח רָאּפ ַא טימ קירוצ

 רע .למיה םוצ זיב סעקירד ףיוא ךימ טביוה ןוא םירפס עניימ רעביא עקיטירק רעגנַאל

 .ןבעגוצרעביא ךייא ייז ןײלַא ,ךימ םעש ךיא סָאװ ,םיחבש עכלעזַא סעּפע רימ ףיוא טגָאז
 ,טסייוו טָאג ,יוא .םירפס עקידרעטייוו עניימ ףיוא ןירָאלפ 5 טקישעגניײרַא וע טָאה ךיוא
 ,דייל רעייז רימ טוט סע !ןבענוצסױרַא דלַאב ייז ןיילַא ןייז דנַאטש ןיא לעוװ ךיא ביוא
 רָאנ ,טרעפטנעעג טשינ ךָאנ םיא בָאה ךיא ,ןבעל'כ ,הּפרח ַא --- ! ןָאט ךיא ןָאק סָאװ לָאנ
 ,טנוזעג רימ עשזי-טייז .ןרעפטנע םיא ןוא ןעמענ ךיז ,חוכ ַא ןָאטנָא רימ ךיא לעװ געט יד
 .ביל תמא ךייא טָאה סָאװ ,ןדייז םעד טשינ רעטייוו ףיוא טסעגרַאפ ןוא ,לקינייא טוג ןיימ

 םירפס רכומ עלעדנעמ ,ןטקה
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 בילע-םולש וצ
 .1889 ,רעבמעצעד 27 ,סעדָא

 !לקינייא ןקַאבעגנייא ןצרַאה ןיא ףיט ןיימ
 טימ .ןרעפטנעוצּפָא רעכיג .ךימ לייא ןוא לווירב רעייא ןטלַאהרעד ךיא בָאה טנייה

 ,טימרעדניא עמַאס ןכָארקעגנײרַא רימ ריא טייז ,טגנַאלרַאפ ריא סָאװ ,.זמדקה; רעד
 רָאי םעד רַאפ *טָאשטָא; םעד ןוא תונובשח יד טימ טקיטפעשַאב קרַאטש ןיב ךיא ןעוו
 ,םכילע אל ,ךיא ןיב ךָאנ וצרעד ןוא טיירדרַאפ רימ זיא ּפָאק רעד :.ת"ת רעד ןֹופ 9
 ,הרוחש-הרמ  ַא ןָא ךיז טקור רימ ףיוא זַא ןוא ןשפנ-תמגע עניימ ןופ טבירטַאב קרַאטש
 .ןײרַא ּפָאק ןיא טשינ רימ טייג ךַאז ןייק ןוא רעניימ טשינ ןיילַא ךיא ןיב לָאמטסנעד
 סעּפע םורַא געט עכעלטע ןיא ךיא לעװ ףשפא ,ןװאורּפ ךימ ךיא לע ןגעווטסעדנופ

 ךיז טביירש ,לקינייא ,הבירדא .ןַאלּפ רעייא ןָא ךיא םענ םירפס עניימ ןגצוו .ןביײרשנָא ןענָאק
 .ברעק וצ ם'ינמוזמב ייז טפיוקרַאפ ןוא ,טגָאז ריא יוװ ,ןטנעגַא ערעייא טימ ךרוד עקַאט
 ןקורד ריא טלָאז םעד ץוחַא .ךעלרָאּפ טרעדנוה ףניפ ןופ (רעקיניוו טשינ) רֶאּפ ַא ךעל
 רָאנ ,ןטעזַאג עסיוועג ןיא טקורדעג טײטש סע יו ,םיחקמ עטנַאקַאב יד טימ תועדומ
 ,לקינייא ,ללכה ?.םחרי ילוא ,טײטשרַאפ ריא יװ ץלַאז לסיבַא ,ץלַאמש לסיבַא וצ טגייל

 ,עשז-ןעד רע ,ןדייז ַא טפלעה ןוא טיירב רעד ןיא (ןוא) גנעל רעד ןיא ךיז טגייל ,טוט
 לזמ ליפ טימ רָאי טוג ,יינ ַא ןבעג ךייא לָאז טָאג ? לקינייא ךעלבייל ַא ,ריא טשינ ןעוו

 ,עדייז רעיירטעג רעייא ןצרַאה ןצנַאג םענופ ךייא טשטניוו סע יו ,קילג ןוא

 םיומ עלעדנעמ

 ,הרות דומלת (}
 ,ןבָאה תונמחר ןעמ טעװ רשפא (2

0 

 קָאטשניב .ל וצ
 ,1889 ,רעבמעצעד ןט29 םעד

 (ווירב ַא ןופ גוצסיוא)

 ,ןבעל'כ ,טייצ ןיוש ?סַאג רעזדנוא ףיוא ךיוא בוט-םוי לקיטש ַא ןייז לָאמַא טעװ יצ

 טנגוי עמַאס ןופ זיא ןבעל רעזדנוא ! רעיירפ סָאװטע ןעמעטָאּפָא רעטלע רעד ףיוא שטָאכ

 -ַאב עטסקיטיונ יד רַאפ טיירטש ןיא ,גרָאז ןיא קעװַא זיא ,ָארג ליפוצ ןיוש ןעוועג ןָא
 ,תוגאח טימ לופ ,ןבעל טלַאק-דָארג ַאזַא ךָאנ טעוו ,םלוע לש ונובר ,;עשז-ןעוו .ןשינעפרעד

 !? גנילירפ רעד זדנוא רַאפ ןעמוק ךעלדנע
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 ,גרוברעטעּפ ,*אדָאכסָאװ אקינַארכ איאנלעדעינ, ןופ עיצקאדער רעד וצ
 1889 ,רעכמעצעד
 | (שיסור ןופ)

 ןגָארט ןענױשרַאּפ רימ עטנַאקַאבמוא ןיטולחל זַא ,תועידי ןעננַאגרעד ןענייז רימ וצ
 עכלעוו רַאפ ,רעכיב עטסַאפרַאפ עניימ ןפיוקרַאפ םוצ סעדָא טָאטש רעד רעביא םורַא
 טשינ טפַאשרַאפ גנולדנַאה ןימ ַאזַא זַא ,קידנטלַאה .טלעג ןעמָאנ ןיימ ןיא ןעגנַאלרַאפ ייז



 ךוב-עלעדנעמ סָאד |74

 ךיז ןעמונרַאפ טשינ לָאמנייק בָאה ךיא זַא ,ךעלטנפע ךיא רעלקרעד ,רבחמ ַא דובכ ןייק

 ךַאז ַא זיא סָאד זַא ןוא ,טָאטש רעד רעביא ןפיוקרַאפ םוצ רעכיב ןקישרעדנַאנַאפ טימ
 לוע םייב ןרַאנוצסיױא ןעמָאנ ןיימ טימ ךיז ןצונַאב סָאװ ,ןטסירעפַא ענעפורַאבמוא ןוע
 ,דלָאגרעיעמ ןופ ןעגנולדנַאהכוב יד ןיא ףיוקרַאפ םוצ ךיז ןעניפעג רעכיב עניימ .טלעגו
 וָאקינעּפערעשט ןופ זיוה איאנראזאב) זיוה ןיא רימ ייב ןוא סקאוו ןוא רעטרָאּפ .כ

 ,(91 .,מונ
 שטיוװָאמַארבא .י .ש

 -סיגָאגרַאשז רעטסואװַאב רעד, : טפירשוצ א ןבעגעגוצ זיא "עיצקאדער ןיא ווירבס סעלעדנעמ וצ
 טקיידעגּכָא ןיא יז ."גנודלעמ עקידנגלָאפ ןייז ןקורדוצּפָא זדנוא טעב שטיװָאמַארבַא 'ה רעביייוש רעשיט
 ,1889 ,רעבמעצעד ןט21 ןופ .מונ ןיא
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 םכילע-םולש וצ
 ,1890 ,רַאונַאי 5 ,סעדָא

 ! לקינייא רעייט ןיימ

 ּפָאק טימ רָאנ יז טנעייל .ןטעבעג טָאה ריא יו ,המדקה ַא ןײרַא ָאד ךייא קיש ןיא

 זיא יז .טרָאװ קירעגיא ןייק ָאטשינ תמאב זיא ריא ןיא םורָאװ ,ףוס םעד זיב ביױהנָא ןופ

 טרַאּפש ןעמ עכלעוו רעביא ,תולאש עקיטכיוו עלַא יד ךיז ןיא טלַאהטנַא ,ןסָאגעגסיױוא יו

 ןוא םיאנוש עלַא םורַא-טנרָאפ ,םורַא ןטניה ךיוא טגנַאלרעד יז :זדנוא ייב טנייח ךיז

 ןרָאיַארַאפ םיא ןיא םירפס יד ןוא ןושל ןשידיי םעד ןגעקנַא ןבָאה סָאװ ,ערעייא רעקיטירק

 יִצ דלַאב רימ טביירש ןוא הנווכ טימ ,ךייא טעב ךיא ,סע טנעייל .ןבירשעג ליפ ױזַא

 סָאד ,ןייטשרַאפ אמתסמ ריא טעוװ לרעמש רעטעפ םענופ פיט םעד .ןדירפוצ ריא טייז

 ,טייצ רעזדנוא ןיא זדנוא ייב עכלעזַא ךס ַא ןופ ךיוא ,ןסיוועג א םענייא ןופ יא דליב ַא זיא

 זָאל .רעייז ךימ לייא ןוא ןעמונרַאפ קרַאטש ןיב ךיא ,טייצ ןייק טשינ בָאה ךיא

 יו ןזייװַאב ךייא ,ןגָארטעצ ױזַא ןיב ךיא ןעוו ,דניצַא ןבירשעג זיא עכלעוו ,המדקה ידו

 ריא ןוא ינצרתו *קעטָאילביב-סקלָאפ, רעייא ןֹוא ךייא ןיב ךיא ןבעגעגרעביא קרַאטש

 ! טביירש --- .הלס ומא ,ןקיליװַאב ךימ טלָאז

 ,רעיירטעג תמא רעייא

 סיומ עלעדנעמ
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 םכילע-םולש וצ
 ,1890 רַאונַאי 19 ,סעדָא

 | 1! לקינייא רעייט

 ןעמ סָאװ סָאד ןבירשעג -- סניימ ןָאטעג רימ בָאה ךיא :ױזַא זיא המדקה רעד ןגעוו
 -רָאברַאפ ןלעטשוצסױרַא ,זיא רעניימ רעגייטש רעד יו ,זיא תמא רעד סָאװ ,ףרַאדַאב
 טוט קיּפ ַא .רעטייא רעד ןענירסייא לָאז סע ,ברַאק ןיא ןפערט ,ןָאט קיּפ ַא ,תוכמ ענעג
 וו רעסעב ןוא רעכיג סיוא הכמ יד ךיז טלייה רעבָא רַאפרעד ,השקשינ רָאנ .ייוו עקַאט
 ,ךימ ריא טייטשהַאפ .טכַאמעג קידנסיו טשינ ךיז ,טקיטשעג ריא טימ ךיז טלָאװ ןעמ
 יו רעמ טשינ רימ סייוו ךיא .טשינ ךיא טלַאה (טירמאמ ױזַא טַאלגו ןופ) רעכערּפש ןופ
 טָאה ,ןדחּפ לעב ַא טייז ריא ביוא ןוא ףרַאדַאב ןעמ סָאװ וט ןוא גייצעגרעּפילק ןיימ
 ןָאט וצ ךייא טָאה ןוא תוכמ טימ טייהרעטנוזעג ךיז עשז"טלַאה -- קיּפ ַא רַאפ ארומ
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 טשינ רָאג ךייא טגעמ ריא ,טדערעג ןייר ...סרעטָאט ע"עזדנוא טימ ,רעכערּפש.טימ

 ןייק ,רוסא ,רַאפרעד ךייא ףיוא לעװ ךיא .,סעּפע טשטעווק ךייא ביוא ,המדקה ןיימ ןקורד

 טשינ ריא טנעק לבוס זַא ,טגָאז ריא סָאװ םעד) חוכמ ןוא -- .ןבָאה טשינ לביארַאפ םוש

 טניימ ריא סָאװ ,טשינ ללכ ךיא ייטשרַאפ :,"שרל געול ַא ןפורעגנָא טרעוו סָאװ סָאד ןייז

 יאדוװַא זיא שרל געול ַא -- ? המחקה ןיימ טימ ,רימ טימ ןָא ךיז סע רעהעג סָאװ ,טימרעד

 זַא רעבָא .ךעבענ ,ןצבק רעליטש ַא ךיז זיא "שר; רעד זַא ?ןעוו רָאנ ,הריבע עסיורג ַא

 זַא רעדָא ,עדָאמ יד ןָאטכָאנ ,עכייר יד ןשיווצ ךיז טּפוטש + "האג לחא ַא זיא "שר, יועד

 -תוזע רעסיורג ַא ךיוא וצרעד ךָאנ זיא ,ןטײקשירַאנ ענייז ןזײװסױרַא ץלַא ליוו רַאנ רעד

 -רעלוצנָא הוצמ עסיורג ַא זיא לָאמטסנעד -- םיא ןופ ערעגילק ףיוא ןָא טלַאפ ןוא םינּפ

 ַא זיא המדקה ןיימ .ןּפוטש טשינ ךיז ןוא ליטש ןציז רע זָאל ,ןצבק םעד ,רַאנ םעד ןענ

 סױרַא --- וירב רעייא ןופ עז ךיא יװ -- ךיז טליוו ךייא .רעדָאי ןטנוזעג ַא טימ סונ

 ץנוק ַאזַא !טזיױװ ,לקינייא ,אברדא .ץנַאג ןביילב לָאז סונ רעד ןוא רעדָאי םעד ןפרַאװ

 סָאד .זיא ןַאלּפ רעטייווצ רעייא יו ןכַאמ טוואורּפ ,עקַאט תמאב .ןעז רעייז ךיא ליוו

 טעברַא לקיטש ןטינשעגוצ ןיימ טעוװ ריא ןוא ןזָאלרַאפ ךייא ףיוא ךימ לָאז ךיא ,טסייה

 ןרַאפ) רעירפ רימ טקיש רָאנ !ךעלגעמ רָאנ זיא'ס ביוא ,יתית-אכיהמ ,ךָא .ןעיינפיונוצ

 ,(לַאניגירָא םעד ,טעברַא ןיימ טימ םענייאניא) טעברַא עטיינעגפיונוצ רעייא וצ (ןקורד

 טשינ לדָאנ רעד רעטנוא ךייא ייב זיא לקער ןטינשעגוצ ןיימ ןופ ביוא ןעעז לָאז ךיא

 ּפָא טיג ,ךיז טוואורּפ ,לקינייא ,ונ-ַא ,לצימנּפאל ַא רעדָא םינותחת רָאּפ ַא רָאג סױרַא

 ןכַאמ סע טעוו ריא זַא ,רימ טביולג !ןרעהרַאפ ךייא ךימָאל .ןעמַאזקע ןדייז םעד רַאפ

 טָאה ת"ישה סָאװ ,האנה קרַאטש ןבָאה ןוא עלעקעב ןיא ןָאט ּפינק ַא ךייא ךיא לעװ ,טוג

 גָאז ,לקינייא ,ונ-ַא --- .המלש-ילכ ַא ,טישכת ַאזַא טימ רעטלע רעד ףיוא טקילגַאב ךימ

 רעד -- רע רָאנ ,סונ םעד קַאנק ,טסייה סָאד +"רומש ושפנ תא ךא ,ךדיב ונה; :ךיא

 ,ץנַאג ןביילב לָאז ,ךיז טיה ,רעדָאי

 ךייא טסירע רע ןכלעוו ןיא ,ןוז ןיימ ןופ ווירב ַא ןטלַאהרעד ךיא בָאה גנַאל טשינ

 טפלעה ןוא ןדייז םעד רַאפ סעּפע טוט ,לקינייא ,ריא ביוא ,ךימ טגערפ ןוא ךעלדניירפ רָאג

 ,הלילח ,ךימ ףרַאװ ךיא !סעּפע טגייווש ריא ,ַאה -- .םירפס ענייז ןעגנערבסיוא םיא

 טשיינ ךיא טלָאוו ,אחריט ַא ךייא רַאפ זיא סָאד ןסיוו לָאז ךיא ןעוו .ןָא טשינ ךייא ףיוא

 דלַאװג טימ תובוט .ןטליגּפָא וליפא ךימ טלָאז ריא ,ןדייר ןופרעד רָאג ךייא טימ טלָאוװעג

 טָאה ןיילַא ריא רָאנ --- ,ןעמשנוצנָא ייז ןָא טשינ רָאג רימ טייטש סע ןוא טנייפ ךיא בָאה

 רימ וצ טפַאשיײירטעג רַאפ ןיילַא ריא : טגיילעגרָאפ -- דניק טוג ַא וו -- רימ סע ךָאד
 -צולּפ ריא טייז עשז-סָאװ .ןדייז ןטלַא םעד ןפלעהוצסורַא ןעמונעגרעטנוא ךָאד ךיז טָאה

 ? ןרָאװעג ןגיװשטנַא םיל

 ןקורדּפָא ךיז ףוסל ןיוש טעװ ןעוו ,הבושת ַא ןכיגניא ,ךייא טעב ךיא ,רימ טביירש

 5! ןבעל'כ ,טייצ גנַאל ,טייצ ןיוש ,טשינ טעיַאה .?קעטָאילביב יד;
 ,דניק ךעלרע טוע ַא טביילב ןוא הדמתהב טביירש ןוא טרעגַאב .טנוזעג רימ טייז

 םירפס רכומ עלעדנעמ ,ןטקה

 המדקה עטקישעגוצ יד זַא ,1890 רַאונַאי ןט14 ןופ ויירב סע"ש ףיוא רעפטנע ןַא זיא ווירב רעד (1
 "נָא ,רעטרעװ ָאד ןענייז ןטרַאד לײװ ,ןקורד טשינ רע ןָאק (2 .ב ,"קעטָאילביב-סקלָאפ .דיי , רעד וצ)
 יד ןטכיררַאפ טלָאװעג ןײלַא רֶע טָאה הליחתכל ,ןיײטשרַאפ טשינ טעװ םלוע רעד סָאװ ,ןעגנוטייד
 ,טכַאמעג עילַאק יז טָאה רע רעבָא ,המדקה

 ןַאמערַא ןַא ןופ ןטעּפש -- שרל געול (2

 ןוא טרנײרטַאב קרַאטש ןעװעג ןיא ע"ש יעמעוװ טימ ,רָאטקעּפס .מ ָאד טניימעג ,הואג-לעב ַא (3
 ,המדקה יד ןקורד טלָאװעג טשינ ע"ש טָאה רעבירעד
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 ,בויא ןיא קוסּפ ַא ! ץנַאג ןָאל ,ּפָא טיה שטנ ןייז רעבָא ,טנעה יד ןיא ריד ייב זיא רע (4
 טָאה ,1889 ןיא סױרַא טפראדַאב טָאה סָאװ ,"קעטָאילביצסקלָאפ .די, רעד ןופ 2 דנַאב רעד 5

 ,1890 רַאורבעפ 11 ןוא 1889 רעבָאטקָא 4 : סעטַאד 2 טָאה שינעביולרעד-רוזנעצ יד ,טקיטעטשרַאפ
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 םכילע-םולש וצ
 ,1890 ,רַאורבעפ 2 ,סעדָא

 ! לקיגייא ביל רעייט ןיימ
 ךימ וָאלרַאפ ךיא .םירפס עניימ חוכמ ווירב רעייא ןיא טביירש ריא יוו ױזַא טוט

 "קיטירקש יד .קיאור טייז -- .לזמ טימ ןייז לָאז סע ןבעג לָאז ת"ישה ןוא ךייא ףיוא
 המדקה יד .ןקוקנָא טשינ ןשטנעמ ַא ןופ גיוא ןייק טעװ טקישעגוצ רימ טָאה ריא סָאװ
 ג"םירפוס תאטח; לקיטרַא סָאד "ץילמה; ןיא טנעייל .ןביושעג טוג רעייז זיא ריא וצ
 ענייא ןעניפעג ריא טעו "המדקהש ןיימ וצ (סרעדנוזַאב ףוס םעד) סע טכיײלגרַאפ ןוא
 רָאנ סעּפע זיא'ס !אלפנ שודיח ַא תמאב ךָאד זיא סָאד ...לרעמש רעטעפ םעד טימ דייר
 ,רימ טביירש :קָאטשניב ...טיײטשרַאפ ןוא ןגיוא טימ ,לחומ טייז ,טקוק --- !חאובנ ַא
 .תוניבמ עניימ ףיורעד ןגָאז ,ךימ טעב ןוא השעמה רופס ַא טקישעגוצ ךייא טָאה רע
 ןייז טקישעגוצ הנתמב רימ טָאה :ןָאועניד .ןייז טקורדעג בורקב סע ךָאד טעװ אמתסמ
 סעכעלטיא ףיוא ןרערט טימ טסיג ,טרָאד ךעבענ טניױו רע .'וכו ןייטשע ַא .*ףגנ ןבאש
 ןיא עקַאט רענייא ,רע זיא יכב-לעב ַא .ןרעוו ןסָאגוצ ןָאק וליפא ?ןייטש ַא, זַא ,לטעלב
 ץירקאל -- ןרערט ?ףכייט ןַאמָאר ןייז ןיא טסילפ סע ,קשח טימ טנייוו רע ,טלעוו רעד
 ןייז ףיוא טפירשפיוא רעד ןיא רימ טבַיירש --- ריא טייטשרַאפ -- רע ןוא .קינָאה ןוא
 ןרעפטנע טראפ םיא ףרַאדַאב ןעמ .ןבעל'כ ,תונמחר ַא +"?!וידימלתבש ריעצהא ךוב

 ױזַא טשינ ךעבענ לָאז רע ,ַאש ,ַאש ,ןטעב םיא ,לווירב-טסיירט ַא ןביירש םיא לעוװ ךיא
 ןיילַא רע טָאה *ףגנ ןבא, ןייז טימ ,ריא טעז (דוסבו זחנוא ןשיווצ ןביילב סָאד לָאז) ןענייוו
 רעשידיי ַא ?הנתשנ המ :טגערפעג ךייא טָאה רע סָאוװ ,אישק יד טרעפטנערַאפ עקַאט
 טייז ,טנעייל .ןַאמָאר ןשידיי ַא ןבירשעגנָא עקַאט תמאב טָאה רע .עשיאיוג יד ןופ ןַאמָאר
 !טביירש .ךימ לייא ךיא .טייצ ןייק ָאטשינ -- .ןעעז ריא טעוװ ,לחומו

 ,ןדייז רעייא םורַא טכַארט ןוא קרַאטש ןוא טנוזעג רימו טייז

 םירפס רכומ עלעדנעמ

 יד ןגעק סױרַא טערט רע ואװ ,25724 ג"נ ,1890 ,"ץילמה , ןיא יקסניויעל .א ןופ לקיטרַא (}
 ןבעל ןשידיי םענופ ןסירעגּפָא ןענייז סָאװ ,ןטסיצילבוּפ עשיאיירבעה עשינלטב

 '3 ,"קעטָאילביב:סקלָאפ .ךײ, ןיא ןטָארטרַאפ זיא ,טניירפ רעטנעָאג סעלעדנעמ -- קָאטשניב .ל(2
 ."תובא תוכז, גנולייצרעד א טימ ,2

 ,1890 ,ענליװ ,"געװ ןיא ןיטש א רעדָא ףגנ ןבא , ךוב ןייז ,ןָאזעניד בקעי (ג
 ,םידימלת ענייז ןופ רעטסגניי רעד (4

 ,שרעדנא זיא סַאװ טימ (5

 םכילע-םולש וצ

 ,1890 לירּפַא 5 ,סעדָא

 ! לקינייא טיישרַאפ ןיימ



 77 םירפס רכומ עלעדנעמ ןופ ץירב

 ךיילו ש"העמל ןוא טרָאװ ןטלַאה טלָאז ריא ,רעייז ךייא ןטעב בי"יוו ןיימ ןוא ךיא
 ךייא בָאה ךיא סָאװרַאפ םעט םעד :.שרעדנַא טשינ ,עיצנַאטס ףיוא זדנוא וצ ןרָאפרַאפ
 עטלייצעג רָאנ ,קינייו דניצַא ךייא ביירש ךיא סַאװרַאפ ןוא ןבירשעג טשינ דניצַא זיב
 ךייא טימ ךימ לעוו ךיא ןוא ןייז זדנוא ייב טעוו ריא זַא ,שייהיא ,ןסיוו ריא טעוװ ,רעטרעוו
 רעייא בייוו ןיימ ןוא רימ ןופ טסירג ןוא טנוזעג טייז לייוורעד .ןסעומשרעביא לסיבַא
 ,יורפ עטצעשעג

 םיומ עלעדנעמ ,ןטקה

 ,"ןויצ-יבבוח ,, יד ןופ רַאפנעמַאזוצ םעניא ךיז ןקילײטַאב וצ סעדָא ןייק ןבילקעג ןַאד ךיז טָאה ע"ש (}
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 קָאטשניב .ל ֹוצ
 ,1891 ,ינוי 6
 (ווירב ַא ןופ גוצסיוא)

 ןוז רעד .גָאט ןקיטנייה ןיימ ןופ דליב ַא ןבעג ןכירטש עצרוק ןיא ךייא לעװ ךיא
 -עטָארעג ַא ,רָאי 20 ןֹופ ןַאמרעגנוי ַא ,ןיױעּפלַאה רענעברָאטשרַאפ רעד ,דניירט ןיימ ןופ
 טכירכאנ םוש ַא ןָא ןרָאװעג ןטלַאהרַאפ קירוצ געט יירד טימ זיא ,ןטכיזניה עלַא ןיא רענ
 -עגסױרַא ןטכענ ךיז טָאה שינעכוו ליפ ךָאנ :(עשטאד ףיוא טציא טבעל עילימַאפ רעייז)
 עילימַאפ עצנַאג יד .,לעטָאה ןגיה ַא ןופ רעמונ ַא ןיא ןסָאשרעד ךיז טָאה רע זַא ,טלעטש
 -ַאב ךיז קידנעראטס ,ןרערט יד קידנעגנילש ,טעװַאה ןעמ ,טפיול ןעמ .ךיז רעסיוא זיא
 טָאה ירפרעדניא טנייה .רעטומ רעדנביל ךעלטרעצ רעד ןופ טוט ןכעלקערש םעד ןטלַאה
 סע ואֹוו ,םייהַא רימ וצ עשטאה רעד ןופ ךיילג רעטומ עכעלקילגמוא יד טכַארבעג ןעמו

 רימ ףיוא ןוא ,םיבורק יד ןֹופ עקינייא ןוא ךעלרעדניק עריא ןבילקעגפציונוצ ךיז ןכָאה
 ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ ,ּפַאלק ןכעלקערש םעד וצ יז ןטיירגוצ ןרָאװעג טגײלעגפיורַא זיא
 ; ןײטשרַאפ ןיילַא ריא טנָאק סָאד --- טכילפ עכעלקערש יד ןליפרעד םייב טימעג ןיימ ןיא

 טיירגעגוצ בָאה ךיא סָאװ ,טוג .רעטומ רעד טימ םענייאניא ןברָאטשעג טינ רעיש ןיב ךיא
 םענעגנָא ןַא ,סָאװ .רָאטקָאד ַא ןדַאלעגנייא רעירפ ַא ןוא ןטנעמַאקידעמ ענעדיישרַאפ
 ןעמ : טעטימָאק ןשיגָאגַאדעּפ ןיא ךימ ןעמ טפור ,רעדליּפעג םעד ןטימניא ;ָאד ןוא ? דליב
 ,לעטש ַא ,"עבשזולסא ַא ךָאד זיא'ס ,רימו ףיוא טרַאװ

 ַא -- ךיא ןוא ,םײהַא ךיז וצ ןרָאפעגקעװַא עכעלקילגמוא יד ןענייז רעגייזַא ףניפ
 זיא ןייג טשינ !הנותח ַא ...ףױא םיאבג עניימ ןופ םענייא וצ קעװַא ןיב -- :ןויזב
 .טייקכעלמשנעגנָאמוא טפַאשרַאפ ךיז טימרעד טלָאװ ךיא .ךעלגעממוא ןעוועג

 קָאטשניב ,ל וצ
 ,1891 ,ינוי ןט18 םעד
 (ווירב ַא ןופ גוצסיוא)

 בָאה ךיא סָאװ ,"לרעגניפשניוו סָאד, עכָאּפע יד ןקידנערַאפ וצ קיטיונ רימ זיא סע
 -ָאמ ןקיטציא םענופ ןגַארפ יד רָארג ןיירַא ןענייז ןַאלּפ ריא ןיא סָאװ ןוא ,ןבױהעגנָא
 ךָאד טערט בױהנָא עמַאס ןיא :.ןעזעגסיוארָאפ קירוצ רָאי ייווצ טימ ייז בָאה ךיא .טנעמ
 יוה רעשידנעלסיוא ןַא רענייא ןופ גארטפיוא םעד טימ דלעה"טּפיױה ןיימ סױרַא ןטרָאד
 םעד טימ ךיז ןענעקַאב וצ ידכ ,"אטרעשט, רעד רעביא ןרָאפוצמורַא --- ןָאזרעּפ רעכ
 (המדקה ןייז) ןָא ךָאד טביוה עלעדנעמ ןוא ,ךעלעדיי "רעקסנאצבאקפ ערעזדנוא ןופ ןבעל



 ךוב"עלעדנעמ סָאד |8

 םעיינ ַא טימ בוט-לזמ "עקוװעדאיענוט; ןוא "קסנאצבאק;/ ּפֶא טיג רע סָאװ םעד טימ

 . ..טקעיָארּפ

 ךיא בָאה ןטייהלצנייא עריא עלַא טימ גנוגעװַאב עקיטציא יד טָא ,טניירפ ןיימ ,ָאי

 זיא גנולייצרעד יד סָאװ ,רָאנ דָאש ַא ;קירוצ טייצ רעגנַאל ַא טימ ןיוש טריּפשרעד

 ,ךַאז ַאזַא רעבָא .ייז ןקידנערַאפ ןלייא ךיז ףרַאד ןעמ : רעירפ ןרָאװעג טקידנעעג טשינ

 . ..שינעלייא ןיא ןפַאשַאב טשינ ךיז טזָאל *לרעגניפשניוו סָאד , יו

 ,סעינַאלָאק רעניטנעגרא יד ןגעװ טקעיָארּפ סשריה ןָארַאב ןעניזניא ָאד טָאה שטיוװַאמארבא .י .ש (1
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 קָאטשניב .ל וצ
 ,1892 רַאונַאי ןט28 םעד
 (ווירב ַא ןופ גווצסיוא)

 ךיא ,ערעווש ןוא עטסנרע ןַא זיא ךַאז יד ."לרעגניפשניווא ןיימ ץלַא ביירש ךיא

 ,ךיז קידנלייא טשינ ,ךעלעמַאּפ טעברַא
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 ווָאנבוד .ש וצ
 (שיסור ןופ)
 ,1892 רעבמעצעד 9 ,סעדָא

 ! שטיװָאקרַאמ ןָאמיס רעױעיײט

 .ךובלמַאז םעד יב טעברַא יד וַא ,העידי רעד ןופ טיירפדעד רעייז ךיז בָאה ךיא

 ךיז ןענָאק רימ ןעוו ,טייצ יד ןעמיטשַאב .גנַאג ַא ףיוא טייג ,ןעמונעגרָאפ טָאה ריא סָאװ

 רעד ןָא רָאנ ,רימ ןָא טשינ ךיז טדנעװ סע לייוו ,טשינ ןרעױדַאב םוצ ,ךיא ןָאק ,ןעז

 םוקלופ ןוא ךיג ןצרַאה ןפיט ןופ םיא שטניוו ךיא .לדנוז ןביל רעייא ןופ טייהקנַארק

 םינינע-טמַא עניימ ,עלעטש ןיימ ףיוא ןעמונרַאפ ךעלקערש טציא ןיב ךיא .ןרעװ טנוזעג

 לָאז ךיא ,טונימ עיירפ ןייא ןייק טשינ רימ ןביג ןוא ,טייצ עצנַאג יד וצ רימ ייב ןביור

 -עגנָא ךיא בָאה ךָאד .ןינע ןשירַארעטיל ַא חוכמ ןטכַארט ןוא ןרירטנעצנָאק ןענָאק ךיז

 וצ ןצעז ךיז טנװֶָא ןיא ןטכענ ןעגנואווצעג ךיז ןוא ןליוו ןיימ ןופ תוחוכ עלַא טננערטש

 םעד רַאפ השעמ רעד ןופ תורוש עכעלטע ןבירשעגנָא ףליה סטָאג טימ ןוא ,טעברא רעד

 -רָאפ טשינרָאג ךיז טנָאק ריא .רעטייוו ןביירש וצ תוחוכ ןבעג רָאנ טָאג לָאז .ךובלמַאז

 ןדייל ףרַאד'מ ...רָאנ ,ךייא טימ ךיז ןעעז וצ רימ ךיז טליוו סע קרַאטש יװ ,ןלעטש

 ,ןטרַאװ ןוא
 .ערעייא עלַא סורג ןקיצרַאה ןיימ רעביא טיג

 ,רעייא
 שטיווָאמַארבַא .ש

 ַאב עטשרע רעייז .ןרָאי ליפ ןופ ךשמ ןיא ס"ומ עלעדנעמ טימ ןעוועג טעדניירפַאב זיא לָאנבוד .ש

 ןבָאה ,סעדָא ןיא טניואועג טָאה װָאנבוד .ש ןעװ ,ןרָאי יד ןיא .1890 ןיא ןעמוקעגרַאפ זיא טפַאשטנַאק

 "ךָאװ ןעמוקנעמַאזוצ ךיז ןגעלפ ןוא ןטיײװצ םעד רענייא ןכוזַאב ןגעלפ ייז .ןפָארטעג טּפָא רעייז ךיז יז

 ןבירשעג ןענייז ןװָאנבוד וצ ווירב יד ןופ לייט א .סעדָא ןיא ךעלזיירק יד ןופ ןטנװָא יד ףיוא ךעלטנכעוו

 .שיסור ןיא -- לייט א ,שיאיירבעה ןיא



 9 םירפס רכומ עלעדנעמ ןפ טירב
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 םכילע-םולש וצ

 ,1898 טסוגיוא 28 ,סעדָא

 !לקינײא רעקיצרַאה ,רעביל
 ןיב ןוא ןדנעל עניימ טרוגעגנָא ךיא בָאה ,ווירב רעייא ןעמוקַאב בָאה ךיא יוװ ךלַאב

 ןיב ךיא ןוא ןליוו רעיא ןָאט וצ טרעּפמעל ַא יװ קרַאטש ,שריה ַא יװ גנירג ןּפָאלעג
 ירעדינַא ןָאט ןָאטעג םיא ןוא ןָאטעג ּפַאכ ַא םיא ןוא ןתוילגרמ וצ טעּפמיא טימ ןיירַא
 ןוא ,ווירב ַא 1 ןיקסדָארב .ל ןבירשעגנָא ןוא טגילקעג ךיז טָאה רע ןוא שיט ןבעל ןצעז
 'ר .ןָאט וצ סָאװ ןסיװ טלָאז ריא ,ןירַא ךייא ווירב םעד קיש ןוא ןעמונעג בָאה ךיא
 .םיא ןָא ןײגַאב ןזומ ךיז ןעמ טעװ ,אלימ .סעדָא ןיא ָאטשינ זיא + גרעבנירג םהרבא
 ,ךַאז עקירעביא ןַא ווירב סנייטשנייוו זיא ןיקסדָארב וצ ווירב ןייז ךָאנ זַא ,טגָאז תוילגרמ
 !? ַאה ןרַא ךימ סע ןָאק סָאװ ,ױזַא ןייז זָאל .טנַאקַאב ױזַא טשינ רָאג םיא טימ זיא רע

 טימ ןײגנײרַא םיא וצ ןתח ןיימ זָאל .ןבירשעג ךיוא טנייה ךיא בָאה 3 ןענַאמלוש
 רעד ,רע וָאל .השקב ןיימ ןופ ןדייר םיא טימ טעוװ ,ןַאמלוש ,רע ןוא ,רימ ןופ סורג ַא
 ןעמונעגנָא טעו השקב יד ןוא ןָאט דסח טָאג טעװ רעשפא ,ןטעב ךיוא םיא ,רעניימ ןתח
 ַא ךייא ןבענּפָא רָאנ ,ןביירש וצ סָאװ ָאטשינ זיא רעמ ,ךיז טכַאד ? ךָאנ סָאװ .ןרעוו
 ...זַא ,זַא ,זַא ,ךייא ןשטניוו ןוא טפַאשדניירפ רעייא רַאפ ,ימ רעיא רַאפ הידוהו חבשו
 ,םיצר ןייז עקַאט ןלָאז םינרתשחא זַא ,ןעניד ךייא ןלָאז טיפ ערעייא זַא !סָאװ ךיא סייוו
 ןוששו החמש ןייז לָאז סע ןוא רָאי קיצנַאװצ ןוא טרעדנוה זיב 4 םילהובמו םיפוחד
 ,ןדיי ,זדנוא ייב רָאי יינ ַא סעּפע ךָאד טייג סע !טסייה םידוהיל סָאוװ ,םידוהיל עקַאט
 -סיוא טלָאז ריא ,ךעלרעדניק ןוא בייוו רעייא טימ ריא ,ךעלקילג ןוא טנוזעג רימ עשז-טייז
 ןיילַא ךייא טשטניוו ריא יװ ,סטוג סָאדלַא ןוא הבוט המיתחו הביתכ ַא ,רָאי טא א ןטעב
 ,דניירפ רעתמא רעייא ךייא טשטניוו סע יװ ןוא

 ,ןטקה 2,

 םירפס רכומ עלעדנעמ

 קסנאצבאק * ק"קמ

 ,ריבג רעוועיק רעד --- יקסדָארב ראזאל (
 .סעדָא ןיא ריבג רעטנאקאב א (2
 .יקסדארב .ל ייב רעריסַאק ,רעביירש רעשידיי-שיאיירבעה ,ןאמלוש רזעלא (3
 ,ןלייא ןוא ןפיול ןענָאק ןלָאז (4
 ,אשידק הלהקמ (5
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 יקצינוואר .ח .י וצ
 (שיאיירבעה ןופ)
 ,1900 ץרעמ ןט1 םעז

 !יקצינוואר .ח .י 'רה רעטבילעג-ליפ ןוא טניירפ רערעייט ןיימ
 רבחמ רעטרעעג ןייז סָאװ ,"עלעסָאי, ךוב סָאד טנעיילעג ןגינעגרַאפ טימ בָאה ךיא

 ךַאמ טייז ןיימ ןופ ךיא ןוא .הנתמ סלַא ךייא ךרוד טקישעג רימ טָאה ןָאזעניד .י 'רה
 ,ךוב ןגעוו גנוניימ ןיימ ןוא רבחמ ןבושח םעד קנַאד ןיימ ןבעגוצרעביא חילש ַא רַאפ ךייא
 םענעגנָא ןוא טוג גנולייצרעד ןייז זיא ללכב .ךייא וצ ווירב ןייז ןיא ןטעבעג טָאה רע יװ
 רעטרעוו ענזיז .רעקיצרַאה-טוג ַא ןוא טסייג ןופ שטנעמ ַא זיא רע זַא ,טזיװַאב סע ןוא



 ךוב"עלעדנעמ סָאד 680

 -ידחי רעזדנוא ןופ ןוא טייקכעלקריוו רעד ןופ ןעמוק ייז ןוא לַאוװק-סנבעל ןופ ןעמַאטש

 טלַאטשעג-טּפיוה יד ןעוו ,גנוניימ ןיימ טיול ,ןעוועג טלָאװ רעטעב רעבָא .טלעוו רעש

 סָאװ ,רעטכָאט עשידיי יד-טָא ,"ענעיח? ןעוועג טלָאװ ןעמָאנ רעד ןוא גנולייצרעד רעד ןופ

 טימ ,ןלַאעדיא עריא טימ ,םישעמ עריא טימ קלָאפ םענופ גנונײשַאב ןוא דובכ ַא זיא

 ןייש ןענייז סָאװ ,רעטכעט עשידיי ערעדנַא עלַא יוװ ,ןעגנורעדָאפ ןוא ןרעגַאב-ץרַאה עריא

 ענעיח ןייז טפרַאדַאב טלָאװ השעמזרקיע יד .תודימ ענייש ןוא םישעמ עטוג ערעייז טימ

 ןעגנוריסַאּפ יד ,תמא .רָאי ןביז םיוק טלַא זיא סָאװ ,עלעסָאי לגניי ןיילק סָאד טשינ ןוא

 ןופ ןרערט סױרַא םיא ייב ןפור ןוא רענעייל םייב ןקעװ תורצ ענייז ןוא ןעלעסָאי ןופ

 רענעײל רעד טעװ ןענעייל ןכָאנ דלַאב זַא ,רעכיז ןיב ךיא רעבכָא ,ןליפעג-תונמחר ידו

 ירַאפ ַא טימ ןוא שטנעמ רעקידנעטשרַאפ ַא זיא רע ביוא ,ןרערט ענייז רַאפ ןעמעש ךיז

 -טָא :ןגָאז טעװ רע ,עטכישעג רעצנַאג רעד ןיא ןענעקייל רע טעװ קנַאדעג ןקיטפנונ

 זיא סנױזַא סָאװ ,קידלוש טשינ זיא ןוא דניק גנוי ַא ךָאנ זיא סָאװ ,דלעה רעניילק רעד

 רַאפ טעמכ תוירזכא ַאזַא טימ םיא ןגלָאפרַאפ ,סיורג זיב ןיילק ןופ ,עלַא סָאװ ,ןעשעג

 ? םינמחר ינב םינמחר יד ,ןדיי ערעזדנוא ןופ רעגייטש רעד ױזַא ןעד זיא .טשינ ךַאז ןייק

 טלָאװעג ךיא בָאה סעּפע ךָאנ ןוא --- !ןריסַאּפ טשינ ןדיי ייב ןָאק ךַאז ַאזַא ,םולשו סח

 טשינ טלָאװ סע ןוא ,ןייוועג ןייא זיא ףוס ןזיב בייהנָא ןופ גנולייצרעד יד זַא ,ןקרעמַאב

 טָאה ררושמ רעד יװ ,ןרעיוט-ןרערט יד טכַאמרַאפ לסיבַא טלָאװ רבהמ רעד ןעוװ ,טיזַאשעג

 ןענייז גנולייצרעד רעד ןופ תולעמ יד רעבָא *...טעמ יּפרה טאל םינוגיה סוכ; : טגָאועג

 .ביול טרעוו זיא רבחמ רעד ןוא תונורסח ענייז ןופ רעדעמ

 ,ךייא טרערַאפ ןוא ביל ךייא טָאה סָאװ רעד
 שטיווָאמַארבא .י .ש

 ,1927 ,ביבא-לת ,'ב 'כ ,"תומושר.
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 יקצינווַאר .ח .י וצ

 (שיאיירבעה ןופ)

 ,1900 טסוגיוא ןט10 ,ָאוואלאש
 ! רעביל ןיימ ,ךייא וצ ןזירפ

 רעבָא ןייש רעייז ךיז רַאפ זיא :"רעבעגסױרַא יד ןופ טרָאװ ַא; לקיטרַא רעייא

 ױװ ,ריא סָאה גנוניימ ןיימ טיול .קעווצ ןייז טשינ טניד ןוא ןיירַא טשינ ךיז טסַאּפ רע

 ליפ וצ גנורעלקפיוא ןַא ןוא קילברעביא ןשירָאטסיה ַא ןבעג טפרַאדַאב ,רעבעגסױרַא ןַא

 "רעד רעדעי ןופ תוכייש יד ןרעלקרעד וצ יװ ,ךוב ןיא ןעמוק סָאװ ,ןעמעלבָארּפ ןוא ןכַאז

 טגָאמרַאפ גנולייצרעד עדעי זַא ...ןבירשעג זיא יז ןעוו ,ןשינעעשעג/"טייצ יד וצ גנולייצ

 יעּפש רַאפ סערעטניא ַא סע טָאה רעבירעד ןוא קלָאפ ןשידיי ןופ המשנ ענײמעגלַא יד

 .ןעגנוקרעמַאב עשיטירק טימ ןשימפיונוצ טשינ ןוא ,ןכיילג סָאד ןוא ,תורוד עקידרעט

 ןיוש ןעגנולייצרעד סעלעדנעמ ןופ ןענַײז סע; :בנא ךרדב ןגָאז טפרָאדעג טלַאוװ ריא

 ןוא עשידיי ןוא ,שיכעשט ,שיסור ,שילוּפ :ןכַארּפש עקידעבעל יד ףיוא טצעזעגרעביא

 רַאפ טרָא ןבילבעג  ךָאנ זיא סע ןוא טביולעג קרַאטש ןבָאה רעקיטירק עשידיי-טשינ

 ןבעל סָאד ּפָא ךיז טלגיּפש ןעגנולייצרעד יד ןיא לייוו ,ןֿכַאז יד זגעוו ןדער וצ רעקיטירק

 ָאד זיא ץלַא סָאד ,תמא ."קידנרעיוד טרעוו רעייז זיא רעבירעד ןוא קלָאפ ןשידיי םענופ

 רעקירעהעג רעד ןיא טשינ ןעמוק ייז ןוא ,טשימעגפיונוצ זיא'ס רעבָא ,רמאמ רעייא ןיא



 |8| םירפס רכומ עלעדנעמ ןופ (ןירב

 זיא רמאמ םענופ ביוהנָא רעד --- .קעווצ ןטלעטשעג םוצ טשינ ןעניד ייז ןוא ;גונעורָא
 ןרָאי ליפ; :טביירש ריא .ךַארּפש רעייא טימ ךעלטקניּפ טשינ טייז ריא רעבָא ,ןייש
 םעד ןופ *.וװ .זַא .א ךַארּפש רעשידיי רעד וצ רָאנ ןעּפ ןייז טעמדיוועג ס"וממ יבר טָאה
 ןתמא רעד ןיא רעבָא ,שיאיירבעה ןייק ןבירשעג טשינ לָאמניײק בָאה ךיא זַא ,סיוא טמוק
 ריא טָאה ױזַא ביוא ,,וו .זַא .א םירמאמ-קיטירק ןוא המכח-ירפס ליפ ןבירשעג ךיא בָאה
 שיאיירבעה ןיא ןביירש טייצ ליפ ךָאנ זַא ,ןזייוונָא ןוא רעכעלריפסיוא ןדער טפרַאדַאב
 ריא -- .וװ .זַא .א טעמדיוועג טָאװ ס"וממ 'ר ןוא ןרָאװעג ןגיוװשטנַא טייצ ַא ךיא ןיב
 ,(ליטס) ןונגס ןיימ ףיוא רעדנוזַאב ןלעטשּפָא ךיז לקיטרַא רעייא ןיא ךיוא טפרַאדַאב טָאה
 .רעביירש ערעזדנוא ןוא רוטַארעטיל רעד ןצונ טכַארבעג טָאה'ס ןוא קיטכיוו זיא'ס לייוו
 זַא ,ןזייוונָא טפרַאדַאב טָאה ריא) ןייש ןוא טוג ךיוא זיא רמאמ רעייא ןופ ףוס םוצ ---
 ןשיווצ| לוח ןוא שדוק ןשיווצ ןלײטרעדנַאנַאפ טשינ ףרַאד ס"וממ ןופ רעקיטירק רעד
 .רוקמ ןייא ןופ ןעמַאטש ייז לייוו ,םענייאניא ןעמענ ייז ףרַאד רע ,|שידיי ןוא שיאיירבעה
 זיא ללכב לקיטרַא רעייא --- לָאמַא ךָאנ רעביא רזח ךיא .(ייז ןגָאמרַאפ ,טסייג ןייא ןוא

 סע טעװ ןַאד ןוא ,ןזיוועגנָא ָאד בָאה ךיא יו ,ןטכיררַאפ לסיכַא רָאנ םיא ףרַאד ןעמ ,ןייש
 ,טקעפרעּפ ןוא ןייש ןוא טוג ןייז

 ,ןצרַאה ןצנַאג ןטימ ביל ךייא טָאה סָאװ רעד :

 שטיוװַָאמַארבא .י .ש -י

 טָאה יקצינװאר .ח ,י סָאװ ,ןעגנולייצרעד סעלעדנעמ ןופ דנַאב ןשיאיירבעה םוצ ריפניירַא רעד (1
 ,(1900) ס"רת רָאי ןיא ןבעגעגסיורַא

 ,1927 ,'ב ךרכ ,"תומושר ,, ןיא טכעלטנפערַאפ
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 דא - "65

 םכילע-םולש וצ
 ,1902 ,ץרעמ 8 ,סעדָא

 !לקינייא רעביל ,םכילע םולש

 תנומת ןייק טַאהעג טשינ ןרעדנַא םענופ רענייא טָאה ןעמ זַא ,עקַאט טייצ עגנַאל ַא
 -רַאפ דימת ןענייז ןדיי ,ױזַא ,טַאלג --- ? ריא טסיױו רעמָאט ? ןעוורַאפ ? סָאוװרַאפ ,תוא
 רימָאל ,טשינרָאג ,טע ,אלימ .ןיהואוו טסייוו רָאי רעטוג רעד ,טגָארט ּפָאק רעד ,ןגָארט
 ,טגָאז ריא יוװ ,טייל-הרבח רָאּפ ַא ךָאנ טימ ריא ,םינּפַא ,סע טסייה .קסע ןסעומש דעסעב
 ןימינב תועסמ, ןופ 6-5 יַא ןוא ,"לרעגניפשניווש םענופ ךעלטיּפַאק ףניפ טצעזרעביא ןבָאה
 -עג עידומ טשינ רימ שינעגָאי ןיא ריא טָאה ,םינרתשחא בר ,עשז-סָאװרַאפ ,?ישילשה
 ךיא ,םלוע לש ונובר ,יאוולה ?ןרָאװעג טצעזרעביא סע ןענייז ךעלטיּפַאק עכלעוו ןעוו
 תושפנ עניימ זַא ,סיו ךיא .קערש ענייא-ןיא ךיא ןיב התע-תעל .ןייז ןדירפוצ לָאז
 ,ןבעגוצרעביא רעווש רעייז זיא

 ןיא קרעוו עניימ ןוא רימ רעביא ןעגנוביײרשַאב ןופ לטעצ ַא ךייא רַאפ ריא טָאה ָאד
 ,טקורדעג ןענייז ןעגנובײרשַאב יד ןעוו ,טייצ רענעי ןופ .ןעגנַאלרַאפ רעייא טיול ,ןשיסור
 ףיסומ ןיילַא ןייז לחומ ןיוש| ריא טעוװ סָאד .קרעוו ערעדנַא ליפ ךָאנ ןבירשעג ךיא בָאה
 --- .גנירג רעייז וועיק ןיא ךייא ייב ןעמוקַאב ריא טעוװ ןעגנובײרשַאב עטנכייצעג ידו .ןייז
 ,זיא רקיע רעד רָאנ ,ןלעפעג רעסעב ךייא טעוו סע עכלעוו טמענ ,ייווצ ךיא קיש רעדליב
 : רבודמ ַא ,ָאי .שינצבק : "די, רעד יװ ױזַא טשינ ,ןרעוו טכַאמעג טוג טרָאדו ןלָאז ייז
 יז בָאה ךיא ,םורָאװ ,ןקישקירוצ ךָאנרעד רימ ןעמ לָאז רעדליב יד ,ךייא טימ ךיא בָאה
 ךָאנ קירוצ ןבעגּפָא ייז לעװ ךיא זַא ,יאנת םעד טימ עניימ רעדניק יד ייב ןטעבעגסיוא
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 ,עשז-טקנעדעג .ןעמענּפָארַא טעו עיצקַאדער יד סָאװ ,טערטרָאּפ ַא טימ ,טנעצָארּפ טימ
 .רענגיל ןייק רַאפ ,הלילח ,ןכַאמ טשינ ךימ טלָאז ריא

 ןוא ךייא טסירג יז .טניימ ריא יו ,ןסעגרַאפ טשינ ללכ ךייא טָאה דניזעגזיוה ןיימו

 .ךעלהניירפ רָאנ רימ טימ םענייאניא דניזעגזיוה רעייא
 ןיוש ,טכַאנייב ווירב ןקיזָאד םעד ביירש ךיא .ךייא ןופ שטָאכ לסיבַא ךימ טביירש

 !טכַאנ עטוג ַא רימ עשז-טָאה ,ןפָאלש ךיז טליוו סע ,ךעלטעּפש

 ,ביל ךעלצרעה ךייא טָאה סָאװ ,ןדייז ןטלַא רעייא דלַאב ,ש"העמל ,טרעפטנע

 סיומ עלעדנעמ

 ((עיסור ןופ)
 עטייווצ סָאד לייוו ,דליב ןייא זיולב ךייא ןקיש וצ ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא'ס -- .ס .ּפ

 ,טוג טשינ סױרַא זיא

 יאװ ,1902:1899 ןיא ,טשרַאװ ,עקָארק ןיא ןענישרעד ,"זיי רעד, טַאלבנכַאװ פטנאקאב סָאז(6

 רעד קילארשי, ,"תואירבה רפס, ,"סמיח 'ר המלש, ןייז ןופ ןעלטיּפַאק טקורדעג טָאה עלעדנעמ

 ."רענעגושמ

 .ךַאמּפָא ןַא (2
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 ! לקינייא רעביל
 ,רדסכ ,ץרעמ ןט29 םענופ ווירב רעייא ףיוא הבושת ַא ןצרוקניא ךייא ריא טָאה טַא

 .ןורחא ןורחא לעו ןושאר ןושאר לע
 טָאה "ןימינב תועסמ, ןוא "לרעגניפשניווק ןופ ךעלטיּפַאק עטצעזעגרעביא יד ןגעוו

 .םינרתשחא רָאנ ןָאט עקַאט ןעוט סנױזַא !עכלעװ טגָאזעג טשינ ץלַא רימ עקַאט ריא
 ,יאוולה ,יאוולה .ןטָארעג ןייז לָאז גנוצעזרעביא יד זַא ,ת"ישה וצ הליפת ךיא וט ,יוא
 ! םלוע לש ונובר

 רעד רעטנוא רימ יב ןעװעג טשינ זיא עקשיפ, רעטרעוו ַא רַאפ סָאד זיא סָאװ
 רעטנוא ךיז טמענ ןעמ זַא ןוא ?ןגירק וצ ןעוועג ךייא סָאד זיא רעווש ױזַא 77 טנַאה
 רעד רעטנוא ןופ וליפא ,טכיורב ןעמ סָאװ ,סנױזַא ןצַארקסיױוא ןעמ זומ ,ןטעברַא סעּפע
 רימ ייב זיא "איזא יא איסָארק עטעזַאג יד ?ףרַאדַאב ךיא זַא ,ךיא וט סָאװ ןוא ,דרע
 ,טקורדעג ךיז טָאה יז ואוו עקַאט ץעּפוהעי רעייא ןיא ןעמוקַאב יז טנָאק ריא ,ָאטשינ

 ןכַאל תורצ רַאפ ךיא זומ ,רעניימ עיפַארגָאיב רעד ןגעוו השקב רעייא ןגעוו טנייה
 בָאה גרַאק .תוחוכ עניימ רעביא טנייה זיא סָאװ ,טעברַא ַאֹוַא טימ דבכמ ךימ טייז ריא
 םענעי ,ביירש םעד ,ןעמעטע וצ טייצ ןייק טשינ בָאה ךיא .ךיוא םעד ןָא רימ ףיוא ךיא
 טמענ וואו ,יוא .הבוט-לעב טָאטש ַא ַײז ייג ,תושרד טלַאה ָאד ,עלוש .ַא ריפ ָאד ,ביירשי

 "נוי ןייק טשינ ןיושו ,עדייז ַא עקַאט סעּפע ךָאד ןיב ךיא ,טשינ טסעגרַאפ ? תוחוכ ןעמ
 .ךיוא ,םכילע-אל ,לצע לקיטש ַא סעּפע ,טדערעג זדנוא ןשיווצ ,ךָאנ וצרעד ןוא ,ןַאמרעג

 .ןײלַא עיפַאהגָאיב יד ןביירש ,לקינייא רערעייט ןיימ ,ןיילק טשינ טייז ריא ,השקׂשינ

 -ַארגָאיבָאטױא ןיימ וצרעד ןענעכערוצ טנָאק ריא ,גונעג טנכייצעג ךייא ךיא בָאה ןלעווק
 רעביא ךיוא טנעייל .(וָאלָאקָאס .נ ,עשרַאװ) : ןורכוה רפס ןיא שחוק ןושל ףיוא עיפ
 ,"עסקַאט; ןיימ ךיוא טנעיל :,"עקשיפע ביױהנָא ןיא ןתוילגרמ .מ (דובכל) גנומדיוו ןיימ
 ,יקצינבאר) ערעדנַא ןוא םכילע-םולש סָאװ ךיוא טנעייל .'וכו וכו *עשטַאילק,, ןיימ

 ,ןבירשעג רימ רעביא ןבָאה ('וכו 'וכו ןיניירב ,דלעפנערעב .ש ,רד ,ןַאמשירפ ,ןײטשּפע
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 ,לחומ טייז ,טנעייל ,ללכה .ןבירשעג בָאה ךיא סָאװ בילוצ ןוא סָאװ רעביא :טרעלקרעד

 ,טביירש ןוא

 עשידיי יד ייס ,ךעלכיב ןוא רעטעלב עלַא יד ךייא ןקיש וצ טעב ריא סָאװ ,רעטייוו

 ַא ןעגניד לָאז ךיא ,םינּפַא ,טליו ריא .ךעלגעממוא ןייר זיא סָאד --- עשיאיוג יד ייס

 ןיימ ? שרעדנַא ןייז סע ןָאק יװ ןעד ?ןריפ וצ ןעגנערב ךייא ייז ןוא עלעגעוו ןוא דרעפ

 טוט עשז-סָאװו .סופ ַא םיא טיצ סע ,האירבה וקב טשינ טנייה ,םכילע אל ,זיא לדרעפ

 ,רעכיב עלַא יד ייז ייב טמענ ןעמ ןוא ץיפוהי ימכח יד וצ ןיילַא ךיז ןעמ טייג ? ןעמ

 ןוא ןעמ טוט עקַאט ױזַא ,רעניימ לקינייא ,ױזַא ,ױזַא ,ךיז טקיטיינעג ןעמ עכלעוו ןיא

 ,ןפלעה ת"ישה ךייא לָאז

 רצקמ ךיא ןיב ,טנייה אקווד ווירב ןקיזָאד םעד ךייא ןקישקעװַא ךימ לייא ךיא לייוו

 .רעטייוו ףיוא ,ןביירש וצ ָאד זיא/ס סָאװ ,ןכַאז עקירעביא יד ּפָא גייל ןוא

 יו ,ןחישמ טבעלרעד ןוא רעדניק ןוא בייוו רעייא ןוא ריא ,טנוזעג טכער רימ טייז

 ,רעיירטעג רעייא ךייא טשטניוו סע

 רפס , סוָאלַאקַָאס םוחנ ייא טכפלטנפערַאפ טָאה ס"ומ עלעדנעמ טָאװ ,ןכירטש עשיטַארגָאיב יד (}

 ,ךוב עלעדנעמ ןופ בײהנָא ןיא ןעמוק ייז ,1899 ,"ןורכז

 ךוב סָאד טגנעוב רע ןעמעװ ,"טניירפ ןרעײט ,ןביל ןייב; תוילגרמ השנמ וצ גנומדיו יז (2
 .(1859) "ןצרַאה ןצנַאג םענופ הנזמב, ,"רעמורק רעד עקשיפ ,

 םיומ

1459 

 | | יי יי םכילע:םולש וצ
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 1 ! רקיה ידכנ
 ףיוא רעפטנע ןיימ ףיוא קידנקוקסיורַא ןגיוא יד ןעמונעגסיורַא ךיז יאדווַא טָאה ריא

 -סיורַא ףיוא ךעלתויתוא עקניציּפ טימ הבושת ַא דניצַא רַאפרעד ךייא טַאנ ,ווירב רעייא

 -עג .ןגיוא ערעייא וצ טשינ ,הלילח ,בָאה ךיא .יז ןענעיילרעביא ןגיוא יד ךיז ןעמענוצ
 טדַאש לסיבַא ייז ןקיניּפ ,ךיז ױזַא טַאלג רָאנ : ןייז ךייא ייז ןלָאז קרַאטש ןוא טנוז

 -- .רעסעב ןקוק ךָאנרעד ןלעוװו ייז ...ןעמוק ץינוצ רשפא ןָאק סע ,השקשינ .טשינ

 קרַאטשי יוװ ,ןסיוועג ןיימ טשינ ךימ טזָאלרעד 2 "הישות, םוצ "ףסאיחא/, םענופ ןייגרעביא

 ןפרַאװקעװַא טשינ ךָאד ךיא ןָאק ,סטוע ליפ םיא שטניוו ןוא + רודגיבא-ןב עטכַא ךיא

 סעּפֶע ןקיש ךיא לע רשפא לָאמַא .ןייש רעייז ךימ טלדנַאהַאב סָאװ ,"ףסאיחא; םעד

 ךיא בָאה יױוַא טֶא .בוח תרותב ךיוא טשינ ןוא לָאמַא רָאנ רעבָא ,"הישותק םעד ךיוא
 .ךייא ךיוא הבושת ַא רַאפ טניד סָאד ןוא .ווירב ןייז ףיוא ןרודגיבא-ןב טרעפטנעעג טנייה

 ךיז טכַארטאב ןוא ןגיוא יד סיוא ,לחומ טייז ,טבייר ,הבושת רעקיזָאד רעד ךָאנ

 עסיורג טימ ןייג ןיוש סע טעװ ןָא דניצַא ןופ .עלעּפַאק ַא ךיז קידנעורסיוא לסיבַא

 ,ןגַארפ עניימ ףיא טרעפטנעעג טשינ רימ טָאה ריא ? לקינייא ,ריא טכַאמ סָאװ .תויתוא

 .ױזַא ןייװ לָאז ,טָא .תושקב ערעייא ףיוא טשינ ךיוא רַאפרעד ךייא רעפטנע ךיא ןוא

 ,טוג זיא ױזַא ןוא ,ױזַא ןייז ףרַאדַאב אמתסמ
 טָאה רשפא +?רשויב אלש םירפס עניימ טקורד עקידעמַא סָאװ ,טגָאז ,ןעמ טוט סָאװ

 סָאד רימ ייב טפיוקעג עקירעמַא ןיא טרָאד רענייא טלָאװ רעמָאט ? הצע ןייא וצרעד ריא
 טנָאקעג טשינ טרָאד ערעדנַא ןיוש ןטלָאװ ,עקירעמַא רַאפ םירפס עניימ ןקורדו וצ טכער

 -ראפ ? ןייז קיפליהַאב ןענירד רימ ריא טנָאק רשקא ? ריא טגָאז סָאװ ,ַאה -- ?ןקורד ייז

 לקינייא ןייא רעביא טשינ ןעד טוט סָאװ ? ןטייל ייב יוװ ןייז טשינ רימ ייב סע לָאז טָאװ
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 בָאה ךיא סנכייצ-עגַארפ לפיוו ,רעביא ,לחומ טייז ,טלייצ --- ? ןדייז ַא רַאפ ןטייל ייב

 טמוק סע) רעיש רעד זיא ןענַאוװ זיב .גונעג ןייז לָאז ,ונ ,ןביז ,ךיז טכַאד .טלעטשעג ָאד

 .(ךיוא םעד ןָא ןסױטשנָא ךיז טעװ ריא ,ןלעטש טשינ רעמ לע ךיא רָאנ ,*?, ַא

 !טנוזעג רימ טייז

 ,םכנקז

 עלעדנעמ

 ,לקינייא רייט זיימ (1
 םעד, -- ,"ףסאיוא, ,רעטעלבנכָאװ עשיד'י ייוצ ןבעגעגסױרדַא ןבָאה ,ןגַאלרַאפ עשיאיירבעה ייויצ (2

 ."גנוטייצסקלָאפ עשידיי יד, -- "הישות ., ןוא "דוי
 ,גַאלרַאפ-"הישות, ןופ רעריפנָא ,רעבעגסױרַא ,רעביירש רעשיאיירבעה רעטסואװַאב ,רודגיבא-ןכ (3

 ,שינעביולרעד א ןָא קרעװ סעלעדנעמ טקורדעג *.ּפמָאק גנישילבופ ורביה, יד טָאה עקירעמַא ןיא (4
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 ראטקעּפס יכדרמ וצ
 ,1902 רעבמעצעד 25 ,סעדָא

 ! בעל ,רָאטקעּפס רעה ,רעקיצרַאהביל ןיימ

 ףיוא הבושת ַא ןופ בוח רעד ןצרַאה ןפיוא ןגעלעג רימ זיא ןייטש רערעווש ַא יו

 -סקלָאפ; רעייא ןוא ךייא ןגעקטנַא טכערעגמוא טליפעג ךימ בָאה ךיא .ווירב ןביל רעייא

 סָאװ רָאנ .ןבעגעג טשינרָאג ךָאנ רעהַא זיב ריא ןוא רעייז יז ץעש ךיא סָאװ ,?גנוטייצ

 -מוא יד ןופ טנַאה רעד ןיא רָאנ ,טנַאה רעד ןיא רימ ייב טינ ןיב ךיא זַא ,ןָאט ךיא לָאז

 ערעדנַא ןיא סָאד ,עלוש רעד ןיא סָאד -- ןעמונרַאפ ךיא ןיב קידנעטש זַא ,ןדנעטש

 .ךיוא ךיז רַאפ שטנעמ ַא סעּפע ךָאד ךיא ןיב ךָאנ וצרעד ,ןטייהנעגעלעגנָא עניימעגלַא

 ,טדערעג זדנוא ןשיווצ ,ךָאד ךיא ןיב הלא לכ ירחאו ,לסיבַא ןעור לָאמַא ךיז טליוו סע

 "עג סואמו סאמנ רימ זיא ,ןגָאז ךייא ךיא זומ ףוס םוצ רָאג ןוא .ךיוא רעליופ ַא עקַאט

 יַאב ןעמ ןטלעז סָאװ ,טנייה יוװ טייצ רענעגושמ ַאזַא ןיא יירעביירש עצנַאג יד ןרָאװ

 ."ךתקדצו; ַא ,קעובצ ַא רע זיא ,עגושמ טינ זיא רע ביוא ןוא ,ןשטנעמ ןרָאלק ַא טנגעג

 ַא ןופ דובכ ןצנַאג םעד ייז לחומ זיב ןוא ,עקיטנייה יד יװ ,ןעלדוי טשינ ךימ ןעק ךיא

 ןיב ךיא .רעביירש רעשידיי ןייק ןייז טינ רעמ ליוו ךיא !רעביירש סיוא .רבחמ ןשידקי

 -ילעב עסיורג יד וצ ,םימכח עקיטנייה יד וצ ,ייז וצ ךיא םוק יו ,דיי רעטושּפ ַא רימ

 !ןדיי עקידהנומש לופכ ןוא ןטָאירטַאּפ עקידרעייפ יד וצ ,תוצע

 ךימ ןוא קרַאק ןיא ןבעג טינ רימ לָאז ןעמ ןדייס !ןביירש טינ ליוו ךיא ,טרעה ריא

 טעוװ ריא ביוא ,ןייז טינ רעדנואוו ןייק ךייא לָאז רעבירעד .דלַאװג טימ וצרעד ןעגניווצ

 ."דניירפ. םעד ןיא "תומהבה רפס/ ןיימ ןענעגעגַאב דלַאב

 ןייז טינ רימ ףיוא רע זָאל .רודגיבא-ןב 'רה רימ ןופ ןסירג טזָאל ,ךייא טעב ךיא

 ןרעדֹנַא םענופ רענייא ןבעלרעד ןוא ןטעברעביא ךָאנ ךיז ןלעוו רימ ,השקשינ .זגורב

 ,תחנ סיורג

 ײז עטכַא ןוא ץעש ךיא סָאװ ,ץרּפ ר"הו ןַאזעייד רו"רה םולשל ימשב שורחל םג

 ןקיש םיא ךיא לעװ ,ייליבוי סנָאזנעניד ןופ גָאט םעד רימ טביירש : ץרַאה ןצנַאג םענופ

 ,ךעלקילג ןוא טנוזעג רימ טייז ?ךייא ייב סטוג סעטע ךיז טרעה סָאװ ,עמַארגעלעט ַא

 ,דניירפ רעייא ךייא טשטניוו סע יו
 םיומ עלעדנעמ ,ןטקה
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 םכילע-םולש וצ
 (1903 טסוגיױא רעזָא ילוי)

 !לקיניײא ,םכילע םולש
 טלָאז ריא ןטעבעג ,ןטעבעג ןוא ןבירשעג בָאה ךיא ? ףוס רעד ןייז טעװ טראפ סָאװ

 "עג ןיב ךיא זַא ,געט סקעז ןיוש !ןטעברעד טשינ סע ךיז ןָאק ןוא ןעעז רימ טימ ךיז

 דניצַא ןיב ךיא ,שדוח ַא טעמכ טרעיודעג טָאה סָאװ ,עזייר רעגנַאל ַא ךָאנ רעהא ןעמוק
 וצ ןעמוק טלָאז ריא ,טרַאװ ,ץלַא טרַאװ ןוא בוטש ןופ סױרַא טשינ ייג ,ןכָארבעצ ,ךַאוװש
 ךָאנ ךייא ביירש ךיא .,ןשירפּפָא לסיבַא ךימ ןעמוק רעייא טימ ןוא ןרעוו עריואוועג רימ
 ! ןמא ,ונימיב הרהמב ,בורקב ןעעז ,ש"היא ,טרָאפ ךיז ןלעוו רימ זַא ,ףָאהרַאפ ןוא לָאמַא

 סיומ .מ
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 םכילע-םולש וצ
 ,1902 רעבמעטּפעס 14 ,סעדָא

 ! לקינייא קיצרַאהביל ןיימ
 -נָאק ןייא ןיא ,דחא סרכב ,ךעלווירב יירד ,םיבתכמ שלש :לגניליווצ ןהפרט רעייא

 ךיא סָאװ ,האיצמ רעד ףיוא טיירפעג ךיז קרַאטש ןוא ןעוועג לבקמ ךיא בָאה .לטרעז'
 זַא ,לזמ-רב ַאזַא טייז ריא זַא ,יױזַא ָאי ביוא !סעקּפָאק ייווצ רַאפ יירדו -- טּפַאכעג בָאה
 לָאמ ןייא טשינ רימ ןביירש טגעמעג ,ןבעל'כ ,ריא טלָאו ,לװלָאװ יױזַא ךייא טסָאק סע
 ,םינּפַא ,ריא טנָאק ,סױא טעו סע יװ -- .גָאט עלַא עקַאט לָאמ יירז רָאנ ,רָאי ןיא
 טָאה רע ביל קרַאטש יװ ןוא ,טָאה רע ץרַאה םערַאװ ַא רַאפ סָאװ ,ןדייז םעד טשינ
 סעּפע ךייא ייב זיא סָאד יוװ ךיילג ,סורצ ַא רַאפ ןעקנַאד םיא טנָאק ריא זַא ,דניירפ ענייז
 טימ ךייא ביל תמא טָאה עדייז רעייא זַא ,ןָא טנייה ןופ עשז-טסייוו ! רעדנואוו ַאזַא
 קינייװ טנייה ביירש ךיא ביוא .תחנ ןוא סטוג ליפ ךייא טשטניוו ןוא דניזעגזזוה רעייא
 סָאװ סָאד טנייה ןביירש לָאז ךיא .ןדנעטשמוא יד ןיא רָאנ ,רימ ןיא טינ דלוש יד זיא
 ףיוא ןלעטשהעבזיא ןצנַאגניא טפרַאדַאב ךיא בָאה ,ףרַאדַאב ןעמ סָאװ סָאד ןוא ,?יו ךיא
 "וכו 'וכו רימ רַאפ שטנעמ ַא ןייװ ,ןכַאז ךס ַא ןופ ךיז ןגָאזּפָא ,ןבעל טרַא ןיימ יינ סָאד
 רָאנ זָאל הנ-ַא !ןבעל'כ ,רעטכעלעג ַא .יָאטסלָאט .ל ןופ ךיז ןענרעל רימ טסייה ריא
 ַא ןיא "דמלמ, ַא ךָאנ וצרעד ,דיי ַא ןייז געט עכעלטע ףיוא שטָאכ ןוואזרּפ יָאטסלָאט
 רַאפ (סע טפור ןעמ יװ ,ןָאגרַאשז) שידיי ,שדוק-ןושל ןביירש ךָאג וצרעד ןוא הרות-דומלת
 טמענ ואוו ,יא ,עקידרעירפ סָאד ןיוש גונעג רָאנ .. .ךָאנ וצרעד ןוא עקילבוּפ רעשידיי ַא
 ןָאט-ייּפש ַא ןענָאק לָאז ןעמו זַא ,ןכַאז עטוג עכלעזַא ךָאנ ןוא אנאילָאּפ איאנסאי ַא (ןעמ)
 -ופ ךיז טרעה סָאװ ,ןתובשחמ ןיא ;ָאי --- !ןביירש ,ןביירש ,ןביירש ןוא ןכעלטיא ףיוא
 ץעייל ןכַאו ערעייא ? ןֹרָאװעג הרּפכ יד ןיוש רע זיא רשפא ,אה 1 "ףליה, לַאנרושז םענ
 -- .ךַאז עטוג ַא ךיוא "המכחתנ הכה; רעייא זיא אמתסמ ,ןגינעגרַאפ סיורג טימ ךיא
 םע+4 ןעעז טעוו ריא בוא .פ"ג םכתיב ינב לכ םע ךייא טסירג דניזעגזיוה ץנַאג ןיימ
 ןגעקטנַא קידלוש ךימ ליפ ךיא .רימ ןופ ןסירג םיא ךייא ךיא טעב יוואקראה רָאטקָאד
 ץטכַא ךיא .וועיק ןיא ןעוועג ןיב ךיא תעשב ,טכוזַאב טשינ םיא בָאה ךיא סָאװ ,םיא
 ,קרַאטש רעייז םיא

 ,ןצרַאה ןצנַאג ןטימ רערעייא

 םיומ עלעדנעמ
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 ווָאנבוד .ש וצ

 (שיאיירבעה ןופ)

 .1903 רעבָאטקָא :,ק"שצומ ,סעדָא

 ! טניירפ רעקיצרַאהביל ןוא רערעייט ןיימ

 טפַאשקנעב עקרַאטש יד ,ווירב ןרעייט רעייא ןופ טַאהעג ךיא בָאה דיירפ ליפ ,תמא

 -עגפיוא טשינ טָאה ,רעירפ יװ ,ןבילברַאט זיא ךייא וצ ,רערעייט ,בָאה ךיא סָאװ ,רעביא

 יד ,ןטייוצ םענופ טייוו רענייא ןייז ןלעװו רימ ןמז-לכ ןרעהפיוא טשינ טעװ ןוא טרעה

 -רַאֿפ טשינ ןעמ ןָאק ,ןרעדנַא ןטימ רענייא ןריפ ןגעלפ רימ סָאװ ,ןכערּפשעג עכעלנעזרעּפ

 ,טָאשמ סָאװ ,ןגינעגרַאפ רעד ךיילג טשינ זיא סע .רעטרעו שנעבירשעג יד ףיוא ןטייב

 -- רעד טימ טדער רע יװ ,טרעה ןעמ ןוא ןטבילעג םעד ןופ םינּפ סָאד טעז ןעמ תעב

 םולח רעד טייוו זיא סע יוװ .ווירב ַא סנייז טנעייל'מ תעב ,טָאה'מ סָאװ ,ןגינעגרַאפ םעד וצ

 ןיש זיא'ס בוא ןוא .טרָאװ ןקידעבעל םעד ןופ ןענעייל סָאד זיא טייוו ױזַא ,רָאוװ ןופ

 -עכַאװ ןקיטעז טשינ ךיז לָאז ךיא ןוא דייר ערעייא ןרעה טשינ לָאז ךיא ,טרעשַאב יױזַא

 ןוא ווירב ערעייא טימ רעטפָא-סָאװ סלַאפנדעי ךימ טכוזַאב ,דליב רעייא טימ טייהרעקיד

 ,"םיורט; םעד ךרוד רימ וצ טדער

 ןעניז רעטכעט ערעייא זַא ,טרעהעג ךיא בָאה יקצָארט מ"ר רעגָאװש רעייא ןופ

 ַא ןיא ןוז ןוא יורפ רעטרעעג רעייא טימ ןבילבעג טייז ריא ןוא ןרידוטש ןרָאפעגקעװַא

 רעוװש יוו ,סייוו ןוא יורפ ערעייט רעייא ןוא ךייא ךָאד ןָאק ךיא ןוא ,טָאטש רעדמערפ

 ןענייז רימ ייב ךיוא לייו .רעדניק עביל יד טימ ךיז ןדיישעצ סָאד ךייא רַאֿפ זיא'ט

 ,קרַאטש רעייז ייז ךָאנ קנעב ךיא ןוא ,ןיהַא רעד ןוא רעהַא רעד ,קעװַא רעדניק יד

 ןעוועג ךיא ןיב געט עצנַאג .טַאהעג טשינ ור ןייק ךיא בָאה רעמוז ןקירָאפ םעדו

 ,רעטעברַא יד ףיוא ןבעג גנוטכַא ןטימ ןיא הרות-דומלת רעד ןופ טנאמער םעד טימ דורט

 -תבהרה ןפַאש ןָאק סָאװ ,הריד ענייפ ַא בָאה ןוא קָאטש ןטשרעטנוא ןיא ךיא ןיואו טציא

 ךיז לָאז ךיא ,ןעור טשינ ךימ ןזָאל ןגרָאז ענעדיישרַאפ עניימ רעבָא ,ןשטנעמ םעד תעדה

 ןָא ָאד ןענייז'ס .ריִמ ךיז טליוו/ס יו ,רוטַארעטיל ןוא הרות-ירבד טימ ןעמענרַאפ ןענָאק

 ןופ ןעמענוצ טשינ טעװ ןוא זייז קיפליהַאב רימ טעװ טָאג ביוא ןוא ןעגנורעטש רעיש ַא

 -ניפשטניווק ךוב סָאד ןקידנערַאפ וצ טייצ ןעמענ רימ ךיא לע ,טסייג ןקיליײה ןייז רימ

 סָאװ ,תורצ ליפ יד -,"דניירפ רעד; גנוטייצ רעד ןיא ןקורד םיא לעװ ןוא 2 *לרעגו

 ךיא ,טקירדרעד קרַאטש רעייז ךימ ןבָאה +,רָאי סקיטנייה קלָאפ רעזדנוא ןפָארטעג ןבָאה

 רעד ןיא ךיא ןייוו לָאמטּפָא ןוא טגערעגפיוא זיא טימעג ןיימ ,טנרָאצרַאפ קידנעטש ןיב

 !זדנוא ןופ ןרָאװעג זיא סָאװ ,יוא ,קלָאפ ןיימ ןופ ךָארב ןפיוא ליטש

 טדערעגוצ ךייא ןוא רימ ןָא טנָאמרעד ךיז טָאה סָאװ ,יורפ רערעייט רעייא קנַאד ךיא

 ןיימ .דסח םעד-טָא ןסעגרַאפ טשינ לָאמנייק ריא לעוו'כ זַא ,ריא טגָאז .רימ ןביירשוצנָא

 ,ךעלדניירפ ןוז ןוא יורפ רעייא ,ךייא ןסירג דניזעגזיוה ?יימ ןוא יורפ

 !טניירפ עביל עניימ ,ךייא ךָאנ קנעב ךיא

 ,ןטיו ןופ ךייא שוק ןוא ךייא ודלַאה ךיא ,ןצרַאה ןצנַאג ןטימ ביל ךייא בָאה ךיא

 שטיוװָאמַארבַא .ש

 םעד ןקישּפָא רימ לָאז רע ,גרוברעטעּפ ןיא וועס 'ה םעד ןביירשוצנָא ךייא טעב ךיא

 םענופ ענעטילעג יד תבוטל ןבעגעגסױרַא טָאה "הישות, נַאלרַאפ סָאװ ,"ףליה, ךובלמַאז רעד (}

 ."ןילָאװ ןופ גנוקעדטנא יד , סעלעדנעמ ָאֵד זיא'ס ואוו ,(1902) םָארגַאּפ רעווענעשעק
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 ןיא ןעוועג טקורדעג זיא סָאװ ,"אלעורסיא קעסיּפאז זיא , גנולייצרעד ןיימ רַאפ רַארָאנָאה

 ,גנוצעזרעביא רעד ייב ןעוועג קיפליהַאב רימ זיא סָאװ ,שביה 'ה רעד לייו +,*דָאכסָאװו;

 ריא .טעברַא ןייז רַאפ סטלָאצַאב םעד ףיוא סױרַא קרַאטש טקוק רע ןוא ןַאמערָא ןַא זיא

 וועס 'ה םעד גנולייצרעד יד ןבעגוצרעביא ןטעבעג ךייא בָאה ךיא זַא ,סיוועג טקנעדעג

 ,לבור 100 ןלָאצּפָא ריא רַאפ לָאז רע ,םיא ןגָאז ןוא

 .עטיב ןיימ ןליפרעד ךיילג טעוו ריא זַא ,ףָאה ךיא

 ל"נה ,ךדידי

 .שדוק תבש יאצומ (1

 סמכילע-םולש ןיא טקורדעג ךיז ןבָאה "לרעגניפשניװ , ןטעברַאַאבײנ םענופ ןלייט עטשרע יד (2

 ,1889-1888 .*קעטַאילביב סקלָאפ עשידוי,

 ,1903 טניז גרוברעטעּפ ןיא ןענישרעד ,"טַאלבגַאט, (3

 .םָארגָאּפ רעווענעשעק (4

 -סָאװא רעד .,1891 ,"דָאכסָאװש ןיא ןקורד וצ ןביוהעגנָא ךיז טָאה סָאװ ,"עשטַאילק, יד זיא סע (5
 .טכַאמ רעשירַאצ רעד ךרוד םישדח 6 ףיוא ןרָאװעג טלעטשעגּפָא רַאפרעד זיא *דָאכ
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 םכילע-םולש וצ

 ,19023 רעבמעווָאנ 7 ,סעדָא

 טימ ןדייװ םעד טכַאמעג טָאה רע סָאװ ,ןגינעגרַאפ םעד רַאפ לקינייא םעד קנַאד ַא
 תמאב זיא גנוצעזרעביא יד .טקישעגנײרַא טָאה רע סָאװ ,ענייז ןענָאטעילעפ עשזיסור יד

 ?ןכַאז עניימ ךיוא ןצעזרעביא טעװ ,ריא טגָאז ,לסעה רעה ,גנירג ךיז טנעייל סע ,טוג
 יו ,טוג ןעמוקסיורַא לָאז גנוצעזרעביא יד ,ןעימַאב וצ ךיז ,טעכ ךיא רָאנ ! יתית אכיהמ
 ױזַא טָאלג טשינ ,טרָא ןייז ףיוא ןייטש ,ןגָאז סעפע לָאז טרָאװ סכעלטיא .ה .ד ,ןָאק רע
 "ףקשיפ, ןיימ טצעזרעביא טָאה וועיק ןיא ןַאמקנעש רעה !טנָאמרעד ךיז ,ָאי --- .ךיז
 זיא ,סיוא טעז סע יו .לכיב רעדנוזַאב ַא ןיא סע ןקורד וצ ךיוא םכסה ןיימ טעב ןֹוא
 ןקורד געמ רע ,ךייא טעב ךיא ,םיא טגָאז .ןַאמ רעכעלרע רעװַארב ַא ןַאמקנעש רעה
 ןסיוו רָאנ .םיא ףיוא ךימ ךיא זָאלרַאפ רַארָאנָאה םעד טימ ןוא ,ענייז גנוצעזרעביא יד
 -עגּפָא זיא ,6-2 ךוב ,יַאקעטָאילביב ַאיַאניעמעס ַאיַאקסיערוועיק רעד ןיא זַא ,רע לָאז
 .טכעלש רעייז חױװרעטרע ןוא טוג זייוורעטרע זיא טרָאד גנוצעזרעביא יד ."עקשיפא טקורד
 טעװ ,ונ-ַא .רעלעפ יד ןופ ןטיהסיוא ךיז ידכב ,ןענעיילרעביא טוג רעירפ סע זומ רע
 .רשיי ַא ןבעג ךייא לעוװ ךיא ? ךייא טעב ךיא סָאװ ןָאט ,השקב ןיימ ןגלָאפסױא| ריא
 עקירפַא דיז ןופ ווירב ַא ןעמוקַאב ךיוא ריא טָאה אמתסמ -- .ןצרַאה ןצנַאג םענופ חוכ
 רַאפ ,"עסערּפ עיירפ עשידזיי ידא עטעזַאג רעקיטרָאד רעד ןיא ןביירש וצ דוביכ ַא טימ
 ְךָאנ .טרעפטנעעג טשינרָאג ע"על ךָאנ בָאה ךיא .ךס ַא רָאג טלעג וצ טגָאז ןעמ סָאװ
 טביולק "הישות. סָאװ ,"ףליה, קינרָאבס םעד חוכמ ךיז טרעה סָאװ ,ךייא ךיא גערפ לָאמַא
 ענעגייא סָאד !טשינ טעז ןעמ ,טשינ טרעה ןעמ ? רעבונישיקה תבוטל ןבעגוצסױרַא ךיז
 השעמ עקַאט ,ליפוצ ךיז רע טביולק סעּפע ,קיגרָאבס סיקרָאג חוכמ ךיוא ךייא ךיא געדפ
 1 .."שינעשטעווק, ַאזַא ןופ ןרעוו ןעמ לָאז טיהַאב .דלי

 ,לקינייא ןיימ --- "שיאה ותואא םעד ןעזעג טָאה ריא סָאװ ,אנקמ ךייא ךיא ןיב ,יא
 ,ךיז טכַאד ,םיא ןופ .דניק רעײט ַא זיא רע !ביל קרַאטש בָאה ךיא ןכלעוו ,ךיא ןיימ
 ,שטנעמ רעסיורג ַא ,רעסיורג ַא רָאג ןסקַאװסױא טעוו
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 ךיא .ךעלדניירפ רָאג דניזעגזיוה רעייא ןוא ךייא ןסירג רעדניק יד טימ בייוו ןיימ
 ,ווירב ןיימ ףיוא טרעפטנע .ךיז טײטשרַאּפ סע ,ךיוא

 ,רערעייא ןצרַאה ןצנַאג םענופ

 םיומ עלעדנעמ

 ץשידיי ןופ ןעגנוצעזרעביא ךובלמַאז ַא ,טייצ רענעי ןיא ,ןבעגוצסױרַא טנַאלּפעג טָאה יקרָאג .מ (1
 .ןרָאװעג טשינרָאג זיא ןַאלּפ םענופ רעבָא ,שיסור ףיוא רעביירש
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 ווָאנבוד .ש וצ

 (שיאיירבעה ןופ)

 ,1904 רַאינַאי 5 ,סעדָא

 !טניירפ רערעייט ,ךייא וצ םולש
 רעד תעב :,גָאטנריױובעג ןיימ ןופ טנװַא ןיא ןעמוקַאב ךיא בָאה ווירב ןרעייט רעייא

 יו .העש עכעלטע רימ טימ ןעגנערברַאפ וצ ןבילקעגפיונוצ ךיז טָאה םלוע רעשימזיה

 ,ךייא בָאה ךיא ,ווירב ןטימ טיירפעג קרַאטש ךימ בָאה ךיא .רָאי ןדעי זיא רעגייטש רעד
 טימ ךייא ןגעוו טדערעג בָאה ךיא ןעוו ןוא .טנויֶָא ןצנַאג םעד טנָאמרעד ,טניירפ ןיימ
 עיזַאטנַאפ ןיומ ןיא ןוא ךייא וצ ןגיוצעג ךיז ץרַאה ןיימ טָאה ,טניירפ עטנעָאנ עניימ
 רעבָא ,רימ ןגעק ןציז דניזעגזיוה ןוא יורפ רעייא ,ריא יו ,טלעטשעגרָאפ רימ ךיא בָאה
 ןבירטרַאפ ןוא קעװַא זיא רעטבילעג ןיימ לייוו ,דייל ןעוועג זיא דיירפ ןיימ ןופ ףוס רעד
 עקיזָאד יד) ...!רערעיײט ןיימ ,גנודיישעצ יד רימ רַאפ זיא רעווש .רימ ןופ ן'וָאװעג
 ,(ןרערט טימ ךיא ביירש רעטרעוו

 ןיימ ןיא ןילַא רענייא ךיא ןיב ,טעברַא ןיימ ןופ יירפ ןיב ךיא ןעוו ,ןטונימ יד ןיא
 ןופ רעצ םעד טימ'ליפ ןוא ןיײרַא ךיז טכַארט ,ביירש ןוא טכַארט .,ןעייל ךיא ,רעמיצ
 -תחנ ןייק בָאה ןוא טנרָאצרַאפ ןוא טגערעגפיוא ןיב ךיא ,רעטיצ ךיא .קלָאפ רעזדנוא
 ןשטנעמ ןטנעָאנ ןייק בָאה ךיא ,םַאזנייא ָאד ןיב ךיא ,רעניימ טניירפ ,תמאב .טשינ חור
 -רַאפ ןוא טפַאשביל ,הרות ןייז לָאז'ס ןכלעוו ןיא ,סעומש ַא ןריפ וצ ןעמעוו טימ ,טשינ

 ךרוד ןוא דייר ענייא ןוא ךַארּפש ןייא ןבָאה עלַא ?,"םיניוצמ ,, טציא ןענייז עלַא ,ןגינעג
 יד-טָא עז ךיא זַא ןוא .רעצרעה ןוא ּפעק עטּפָאטשרַאפ טרעמרַאפ טציא ךיז ןבָאה םעד
 ,ןזַארפ עקיטרַאפ ערעייז רעה ךיא ןוא (.מ .1 -- "םימטמוטהע שקאיירבעה ןיא) ןטָאידיא
 טײקמַאזנייא יד רימ זיא רעבירעד ןוא ,טגערעגפיוא ןוא טציירעגפיוא קרַאטש ךיא רעוו

 ,טגיילעגנָא
 ייב ךיז טוט'ס סָאװ ,ץלַא ןגעוו ןוא טנוזעג רעייא ןגעוו ,רערעייט ,טימ רימ טלייט

 ,עטכישעג רעשידיי רעד רעביא טעברַא רעד רעסיוא טציא ריא טוט סָאװ ןוא/ ,ךייא
 ,*דָאבסָאוװע ןיא ןעלקיטרַא ערעייא ןעוועג טשינ ןענייז גנַאל ןיוש
 ןסירג דניזעגזיוה ןוא יורפ ןיימ .דניזעגזיוה רעייא ןוא יורפ צבושח רעייא טסַירג

 .ךעלטניירפ ןעמעלַא ךייא)

 ,םימיה לכ בל לכב ךריקומו ךבהוא

 שטיוװָאמַארבַא .ש

 ,(ליטס ןטלַא ןטיול) רעבמעצעד ןט20 םעד ןרעייפ רָאי ןדעי ןעמ טגעלפ גָאטנריובעג סעלעדנעמ (1

 טצונַאב ןטסיניצ ןוא ןויצײבבוח יד עגונב קורדסיוא ןבלעזמעד .ןטסינויצ --- טניימ סָאד (2
 ,טייצ רענעי ןופ ןעגנולייצרעד ענייז זופ רענייא ןיא ךיוא עלעדנעמ
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 קילַאיב .נ .ח וצ
 (שיאיירבעה ןופ)
 ,1904 רַאונַאי ןט7 םעד ,סעדָא

 !קילַאיב רעביל ןוא רערעייט

 .שינעלייא סיורג ןיא ביירש'כ ןוא ווירב רעייא ףיוא ךיילג רעפטנע ךיא
 עשידיי רַאפ שינעלייא ןופ טייצ ַא זיא סע לייוו ? שינעלייא ַאזַא סעּפע סָאװרַאפ

 ןלייא רימ עלַא ןוא ,ןכַאז ייז ייב ןענָאמ ןוא ןעיצ ןלַאנרושז ןוא ןעגנוטייצ סָאװ ,רעביירש

 ןליפוצנָא ידכ ,ןעניז ַא טימ ןוא ןעניז ַא ןָא רעמ סָאװ ןדער ןוא םירמאמ ןביירש וצ

 יד ליױו ,ןלייא סָאװ ,יד ןשיווצ ךיוא ןיב ,טניירפ רעייא ,ךיא ןוא .גנוטייצ-טַאלב יד

 ךיא סָאװ ,טייצ רעד ןיא| ןוא !ביירש ,ביירש :ןגָאז ןצ יױזַא ךימ ןביירט רעבעגסיורַא

 עטסרעטיב יד טימ ייז טלעש ןוא רעבעגסױרַא םענעי רעדָא םעד בילוצ ביירש ןוא רימ ץיז

 ןּפַאכוצּפָא טשינ ךימ ןזָאל ןוא רעווש ױזַא ןטעברַא וצ ךימ ןעגניווצ ייז סָאװוױַאפ תוללק

 ןוא הרות-דומלת ןיימ ןיא רימ ףיוא טגיל סָאװ ,טעברַא רערעווש רעד ןופ םעטָא םעד

 :ליומ רעייא ןיא הרישב ַא טימ ןזיװַאב ךיוא ךיז ריא טָאה ,ןגרָאז ערעווש ערעדנַא ןופ

 ןדעי ןגיוב יױװצ ןלעטשוצ טעטכילפרַאפ ךימ בָאה ךיא ז!רָאטקַאדער ןרָאװעג ןיב ךיאע

 זיא לַאירעטַאמ ןייק ןוא --- שדוח רַאונַאי ןיא ןעניישרעד זומ טפעה עטשרע סָאד ,שדוח

 קמע/ םעד טביירש ןוא קעװַא ךיז טצעז .ןכַאז רימ טיג ןוא ךימ טעװעטַאר .ָאטשינ

 *! 'אכבה
 ,השקב רעייא טימ טייהנעגעלרַאפ ַא ןיא טכַארבעג ךימ טָאה ריא ! רערעייט ,קילַאיבו

 -רעד דיירפ טימ ןרענ ןוא טיירג קידנעטש ןיב ךיא ןוא ביל רעייז רימ טייז ריא ,תמא

 תוחוכ ןוא ןטייקכעלגעמ עניימ ןיא טשינ זיא'ס סָאוװ סָאד ןָאט רעבָא ,השקב רעייא ןליפ

 טעטכילפרַאפ ךָאד ךיא ןיבו ,?ףסאיחא, וצ טעטכילפרַאפ ךיז טָאה ריא ביוא .טשינ ךיא ןָאק

 -שטניווא םענופ ןעלטיּפַאק ןקיש ייז זומ ךיא ןוא ."דניירפ, םעד ןופ רעבעגסױרַא יד וצ
 .תוחוכ עניימ סיוא טרעטַאמ ןוא ור ןיימ קעװַא רימ ייב טביור טעברַא יד ןוא ,*לרעגניפ
 ןרָאלק ַא ,טעברַא-טיירגוצ ליפ טגנַאלרַאפ *אכבה קמע; יו קרעוו ַא ןביירש ,סנטייווצ ןוא
 רָאנ ,טײהרעקידנּפַאכ ןָאט טשינ סע ןָאק ןעמ ןוא ,ךיז ןטכַארטניירַא טוג ןוא קנַאדעג
 קמעק םעד טביירש ,טגָאז ריא ןוא .טייצ ליפ טגנַאלרַאט סע ןוא ,טימעג ןקיאור ַא טימ

 ןיימ ,רעצ סיורג טפַאשרַאפ רימ טָאה ריא !שקוח-רַאונַאא ןיא סופ ןייא ףיוא *אכבה
 וצ ןזייוװַאב טשינ סע ןָאק ךיא סָאװ ,ךַאז ַא רימ ןופ טגנַאלרַאפ ריא סָאװ ,רערעייט
 ןּפַאכ ןוא ןלייא סָאװ יד ןשיווצ טייז ריא ךיוא לייוו ,רַאפרעד רָאנ ךייא ביגרַאפ ךיא .ןָאט
 םעד טביירט "חלשה; רעד ,"חלשהק םעד טביירט :"הפוצהש רעד .ןליוו רעייא ןגעק
 | | ,ךימ טביירט ריא ןוא ,ךייא טביירט "ףסאיחא; רעד ,?ףסאיחאק

 -וצ רעד ןיא .ןָאט טשינרָאצ ךייא רַאפ ךיא ןָאק ,"שדוח ןקיטנייה םעד ןיא , ,טציא
 ךיא לייױו ,חוכב ןיב ךיא לפיוו רעמ ןטלַאהרעטנוא ךייא ןעימַאב ךיז ךיא לעוװ טפנוק
 ךייא וצ קילייה ךייא גָאז ךיא זַא ןוא .ךייא ךָאנ קנעב ךיא ןוא ביל קרַאטש ךייא בָאה
 ןפלעה רימ טעוװ טָאג ביוא :זיא סָאד ןוא ,יאנת ַא ךייא טימ סיוא ךיא םענ ,ןציטש וצ
 ןיא ןבעג רימ טעוו רע סָאװ זיא ,טסייג ןקילייה ןייז רימ ןופ ןָאטּפָא טשינ טעװ רע ןוא
 .ןגעווטרעייא רַאפ ןביײרשנָא ןעז ךיא לעװ ,חומ ןיימ

 ,טכַאד רימ ןוא גנולייצרעד עיינ יַא שידיי ןיא ןבירשעגנָא ךיא בָאה געט עטצעל יד

 רעטושּפ רעד ןוא ?,ס"דרּפ טיול ןבירשעג זיא יז .םיניבמ ייב ןעמענסיוא טעוװ יז זַא
 רעד וצ טרָאװ ןדעי טימ ןײרַא ְךיז טסַאּפ ןוא ןייש רעייז ךיוא זיא ךיז רַאפ טשּפ
 ,טייקכעלקהריוו
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 בָאה ךיא ,ןרָאפעגנײרַא טשינ רימ וצ טייז ריא סָאװ ,ןָאטעג טוג טשינ טָאה ריא
 -רעביא רימ טָאה ריא יו -- .עלעטש רעיינ רעייא ןגעוו ךייא טימ ןדער וצ סָאװ ליפ
 ןרָאװעג ןבעגעגרעביא ךייא זיא סָאװ ,לַאירעטַאמ םענופ רעטקַארַאכ רעד זיא ,ןבעגעג
 "ךעוו ןופ ליּפש ַא --- שיאיירבעה ןיא) ןעּפ ןייק טשינ ןבָאה ריא טפרַאדַאב ,"חלשה/ ןרַאפ
 טסימ םעד ןקיניירוצסיוא ידכ ,עטעּפָאל ַא ןוא רעקַא ןַא ,לדיר ַא רָאנ ,(תא -- טע :רעט
 ,לַאטש ןשירַארעטיל םענופ

 ןבעגוצסורַא ןסָאלשַאב רע טָאה ?ןַאמשירפ (דוד) טניירפ רעזדנוא סעּפע טוט סָאװ
 ? תורוד-רוד ףיוא םימי תכירא ןבָאה רע טעװ ןוא ,רוד ןקיטציא םעד ןיא + "רודח, םעד
 סָאװ םייקמ טייז .,ןסירג ףרַאד'מ סָאװ ,עלַא ךיוא טסירג ןוא ןעמָאנ ןיימ ןיא םיא טסירג
 .ךעלריפסיוא ץנַאג ץלַא ןגעוו ןסיוו וצ רימ טיג ןוא טנָאזעגוצ רימ טָאה ריא

 ,קילג ךייא טשטניוו ןוא ךייא טסירג ןוא ןצרַאה ןצנַאג ןטימ ביל ךייא טָאה סָאװ רעד
 שטיוװַָאמארבא .י .ש

 ןשיטסירטעלעב םענופ עיצקַאדער יד ןעמונעגרעביא קילַאיב .ג .ה טָאה 1902 רעבמעצעד ףוס (1 = |
 לָאז רע ,ןעלעדנעמ וצ טדנעװעג ךיז טָאה רע ןוא (עשראו ןיא טבעלעג רע טָאה יַאד) "חלשה ,, ןיא לייט

 -- ןשידיי ןיא) "אכבה קמע, ןופ ןעלטיּפאק עקידרעטיײװ יד (שיאיירבעה ןיא) ןביירש וצ ןצעזרַאפ
 ,שידיי ףיוא ,"דניירפ , ןיא טקורדעג ייז טָאה עלעדנעמ סָאװ ,("לרעגניפשטניוו,

 ייצ רעשיאיירבעה רעכעל:עט רעד וצ טגאלײיב א יװ ןרָאװעג ןבעגעג ןאד זיא "חלשה; רעד (2
 ,"ףסאיחא; גאלראפ ןכרוד ןרָאװעג ןבעגעגסיורא זיא "חלשה, רעד ןוא ,"הפוצה, גנוט

 ,דוס ,שורד ,זמר ,טשּפ -- ס"דופ 3

 ןיא טָאה רֶע סָאװ ,"רודח, טַאלבנכָאװ ןשיאיירבעה םעד 1904 בײהנָא טיינאב טָאה ןאמשירפ דוד (4

 ,"ףסאיחא,, ךרוד ןבעגעגסיורא 1

 קילַאיב .נ .ח וצ

 (שיאיירבעה ןופ)

 ,1904 רַאונַאי ןט28 םעד ,סעדָא

 ! קילַאיב רעביל ןוא רערעייט ןיימ

 ןופ עיּפָאק יד ךייא ןקיש וצ טניירפ עטוג !ערעייא ךרוד ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא'ס

 סע ןייז לחומ טלָאז ןיילַא ריא זַא ןוא ?חרזמ ןיא טָאטש ַא רעביא;ק גנולייצרעד ןיימ

 "וצ ןוא ןעמָאנ ןיימ ןבעגֹנָא טלָאז ריא ןוא ךַארּפש רעקילייה רעזדנוא ףיוא ןצעזרעביא

 ןוא .(וװ .זַא .א גנולייצרעד רעד ןופ גנוצעזרעביא ןַא) *.וו .זַא .א רוּפסמ םוגרת; ןבעג

 ,טליפעגטימ רימ ןבָאה טניירפ עטוג ערעזדנוא (א : םימעט ליפ ןַארַאפ ייברעד ןענייז סע

 טימ ןפרָאװרַאפ ןיב ךיא ןעוו ,געט עקיטציא יד ןיא ןבייוש וצ רימ ויא'ס רעווש יו

 ,ךַארּפש ןייא ןיא ךַאז עיינ ַא ףאש ךיא ןעוו זיא גונעג זַא ,טגָאזעג ןבָאה יז ןוא ,טעברַא

 יד ןוא ,ךַארּפש רעדנַא ןַא ןיא סע ןצעזרעביא וצ ןייז חירטמ ךימ ןעמ לָאז סָאװ וצ ןוא

 ערעזדנוא (ב :ערעדנַא ךרוד ןרעוו ןָאטעג ףרַאד ןוא ךָאד ןָאק טעברַא-סגנוצעזרעביא

 ,טגָאזעג ייז ןבָאה ,ןפַאש ןופ טסייג רעד רימ ףיוא טור סע זַא .ןעזעג ןבָאה טניירפ עטוג

 ןביירש ןבילוצ גנוביוהרעד-סגנופַאש רעד-טָא טימ ןצונַאב ךיז לָאז ךיא זיא רעכיילג זַא

 -ייא ךָאנ ןוא ,תוביס ייווצ יד-טָא בילוצ .ןכַאז ענעגייא עניימ ןצעזרעביא םוצ טשינ ןוא

 רעד ןופ טיירפַאב ךימ ןעמ טָאה ,ןענָאמרעד טשינ ָאד ייז ליוִו ךיא סָאוװ ,םימעט עקינ

 ןטימ ןעמענרַאפ ךיז טלָאז ריא ךייא רַאפ טזָאלעגרעביא טָאה'מ ןוא טעברַא-סגנוצעזרעביא

 רעדעפ ןוא טניט םעד ,םילכ ערעייא טמענ ,רערעייט ןיימ .גנולייצרעד ןיימ ןצעזרעביא

 "עג ןטוג רעייא ןיא רעכיז ןענייז רימ ןוא ,גנולייצרעד ןיימ ןצעזרעביא ךיז טזָאל ןוא

 טעוװ ריא זַא ,ךַארּפש רעיינ ןוא רעטלַא רעזדנוא ןופ ןשינעטנעק ערעייא ןיא ןוא קאמש



 ופ| םירפס רכומ עלעדנעמ ןפ ןירב

 !ןפַאשּפָא טשינ יז טנָאק ריא ןוא ,הריזג ַא זיא סָאד

 ז,גנולייצרעד ןיימ ןגעוו גנוניימ רעייא ןרעה וצ ףָאה ךיא

 ךייא ןעעז וצ ףָאה ךיא לייו ,ווירב ןקיטציא ןיימ ןיא ןייז ךידאמ טשינ לעװ ךיא

 רענייא ןסעומש ךעלנעזרעּפ רימ ןלעװ ןַאד ןוא ,ןבירשעג רימ טָאה ריא יװ ,ןכיגניא

 .ןרעדנַא יטימ

 !רערעיײט קילַאיב ,טמוק .טמיק

 ,ערעייא ןענייז "תומולח/ עניימ ןוא רערעייא ןיב ךיא

 שטיווַאמארבא .י .ש

 ,טנעה ערעייא ןופ ךַאז עטוג ַא ןוָאלוצסױרַא ןזייווַאב

 ,"חלשה, ןיא טקורדעג ןעװעג טשינ זיא גנולייצרעד יד (}
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 קילַאיב .נ .ח וצ
 (שיאיירבעה ןופ)
 1904 רַאורבעפ ןט13 םעד ,סעדָא

 ! קילַאיב רעביל ןוא רערעייט ןיימ

 ךיא ןוא שדוח ןקיטנייה ןופ ןט10 םענופ ווירב רעייא ןעמוקַאב טונימ יד בָאה ךיא

 -יישרַאפ ןגעװ ןבירשעג רימ ריא טָאה ךָאו ענעגנַאגרַאפ יד זַא ,ןרעה וצ םמותשנ ןיב

 בָאה ךיא טניז ךייא ןופ ווירב םש ןייק ןעמוקַאב טשינ בָאה ךיא ןוא -- םינינע ענעד

 .גָאט ןקיטנייה זיב (טדאטש טשינ) "טָאטש ַא רעביאק גנולייצרעד ןיימ טקישעג ךייא

 ןביירש רימ לָאמַא ךָאנ טלָאװ ריא ,ךייא ןטעב ןוא ךייא זרעפטנע וצ טציא ךיא לייא
 ןיב ךיא ןוא ,ןגָארקעג טשינ בָאה ךיא סָאװ ,ווירב םעד ןיא ןבירשעג טָאה ריא סָאװ
 לייו ,ןגרָאמ ףיוא ןגיײלּפָא טשינ ןוא השקב ןיימ ןליפרעד טלָאז ריא ,ךייא| ףיוא רזוג
 ,קידלודעגמוא םעד ףיוא טרַאװ ןוא ןבירשעג טָאה ריא סָאװ ןסיוו ליוװ ךיא

 ןַאמ ןוא רעטכָאט ןיימ :ןעמונרַאפ ןוא ןגָארטעצ קרַאטש ךיא ןיב טנעמָאמ םעד ןיא

 לייו ,זיוה ןיימ ןיא ןעניואוו וצ ,וועיק ןופ רימ וצ ןעמוקעג ןענייז רעדניק ערעייז ןוא

 ביירש ךיא ביוא לחומ רימ טייז רעבירעד : ןיברַאכ ןייק טדָאפ ,רָאטקָאד רעד ;ןַאמ ריא
 טנװַא רעד| יאכבה קמע, וצ גנונעכייצ יד; :ווירב ןיא רעטרעוו ערעייא .קינייו טציא
 זיא סָאװ ,רעלָאמ ןטמירַאב ַא ייב ָאד טלעטשַאב בָאה ךיא סָאװ ,ןלטעטש ןיילק ַא ןיא
 זַא ,טזייוו ,טקישעג ,ךיז טכַאד ,ךייא בָאה ךיא סָאװ ,גנונעכייצ יד ,ןרָאפעגייברַאפ ָאד
 רימ טלָאז ריא ,ךייא ךיא טעב -- ?רעדליב עקירעביא עלַא ןטיירגוצ טנָאקעגו טלָאװ רע
 יִד --- ,טניימ ריא סָאװ טשינ ייטשרַאפ ךיא לייוו ,טימרעד טניימ ריא סָאװ ןרעלקרעד
 ןסערדַא ןיז טשינ בָאה ךיא :ןלעפעג רעייז רימ ןענייז יקסווָאכאל ןופ רעדליב יירד
 רעליש ַא ךָאד זיא רֹע ,סערדַא ןיימ ףיוא םיא וצ ןביירש ,גנוניימ ןיימ טיול ,טנָאק ריא ןוא
 ,עימעדַאקַא-טסנוק רעד ןיא

 ,רעפטנע רעייא ףיוא סױרַא קוק ךיא
 ,טייחרעקידנלייא טציא טביירש סָאװ ןוא ךייא טרערַאט ןוא ביל ךייא טָאה סָאװ רעד

 שטיווָאמַארבַא .י .ש

 -ַאק -- "עלעשרעה, רַאפ ןרָאװעג טלעטשַאב ןענייז סָאװ ,סעיצַארטסוליא יד אמתסמ ןעשייז סע (}
 -ָאילביב-"הירומ, רעד ןיא 1904 ןיא ןעװעג טקורדעג זיא סָאװ ,"אכבה קמעב סעלעדנעמ ןופ ןעקטיּכ
 ,טננוי ןוא קלָאפ רַאפ לעיצעּפס קעט
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 רענזיולק ףמוי וצ
 (שיאייובעה ןופ)

 ,1904 ינוי ןט21 םעד ,סעדָא
 ! טנייופ רעבושח ןוא רערעייט

 עשיפַארגָאיב יַא ןקיש ךייא לָאז ךיא ,השקב רעסייה ַא טימ רימ וצ ךיז טדנעוו ריא
 -גוזַאב ןוא ,עטכישעג-סנבעל ןיימ ןופ ןכירטש-טּפיוה יד ןטלַאהטנַא לָאז סָאװ ,המישר
 ,"ןורכוה רפס, םעד ןיא טכעלטנפערַאפ טשינ ךָאנ ןענייז סָאװ ,םיטרפ עכלעזַא -- סרעד
 סָאװ ,ןייז לחומ רימ טלָאז ריא ,השקב רעסייה ַא טימ ךייא וצ טציא ךיז דנעוו ךיא ןוא
 -ָאמ ײלרעלַא בילוצ ןוא תוביס ענעדיישרַאפ בילוצ עטיב רעייא ןליפרעד טשינ ןָאק ךיא
 ןיימ ןיא ןדירפ רעד ןרָאװעג טרעטשרַאפ זיא סע סָאװ םישדח ייווצ ַא ןיוש (א ; ןוויט

 -רעפעג ןעוועג זיא לקינייא טבילַאב ןיימ .ןעניפעג טשינ ור ןייק ךיז ןָאק ךיא ןוא זיוה
 ,רעטומ ןייז זיא ,ןרָאװעג רעסעב ,ףליח טטָאג טימ ,םיא זיא'ס זַא ,טציא ןוא ,קנַארק ךעל
 ,חרזמ ןטייוו ןיא ןרָאפעגקעװַא זיא ,רָאטקָאד רעד ,ןַאמ ריא סָאװ ,רעטכָאט ערעייט ןיימ
 ןיא ןוא .רעטכַאט ַא ,העש רעקידלזמ ןוא רעטוג ַא ןיא ,ןריובעג ןוא ןרָאװעג ןגעלעג

 .טעברַא רעשירַארעטיל םוש ןייק וצ ןעמענ טשינ ךיז ךיא ןָאק טייקטיירטשעצ ןיימ

 ,גנוניימ ןיימ טיול ,ףרַאדַאב ,עטכישעג-סנבעל ןייז ןבייױשנָא ליוומ סָאװ ,רבחמ ַא (ב
 ןוא .טלעוו רעד ףיוא ָאטשינ זיא רע יוװ ךיילג ,ןגייווש ןוא סנטייוונופ ,טייז רעד ןָא ןייטש

 ,תווינע ןוא קיטע סָאמ עסיוועג ַא טגנַאלרַאפ ךַאז ַאזַא
 ףיוא טָאה ריא סָאװ ,טעברַא רעד ןופ ךימ טײרפַאב ,טניירפ ןיימ ,ךייא טעב ךיא

 -.סנבעל ןיימ ןופ לייט ַא .רעווש רעייז ,רעייז רימ רַאפ זיא סָאװ ,ןפרָאװעגפיױרַא רימ
 ןיא ךיוא ,1884 רעבמעצעד ןיא *דאכסָאװ, ןיא ןעוועג טקורדעג ןיוש ךָאד זיא עטכישעג
 -רַאפ טשינ ךָאנ זיא'ס סָאװ ןוא ,טרָאד ןופ סע טמענ .ךָאנ ןוא ךָאנ ןוא ,"ןורכז רפס;
 ןפָא ךָאד זיא טייצ רעקיטציא רעד ןיא ןבעל ןיימ .טסואווַאב ךיוא ךָאד זיא ,טכעלטנפע
 ןופ םירפס עניימ ןופ המישר רעד וצ .טניירפ עטוג ןוא טניירפ עניימ רַאפ 'ופס ַא יו
 יבר המלשע ,"אכבה קמע; ,"לרעגניפשטניוש סָאד :ןֿבעגוצ ריא טנָאק ?ןורכזח רפס;
 רפס ןיא ןיירַא ןעמוק סָאװ ,שיאיירבעה ןיא ןעגנולייצרעד ןביז ,"המלש ייח. ,"סמייח
 רפסא ...(לבלעק סָאד ךיוא ןײרַא טמענ סָאװ) ?תומהבה רפס, ,"ילעדנעמ  'ר ירוטס,
 זיא סָאװ) םענעגושמ םעד קילארשי ןופ םיבתכ יד ןופ ,"ןעלטיּפַאק עקינייא) ?םינצבקה
 ,("דָאכסָאװא ןיא גנוצעזרעביא רעשיסור ַא ןיא ןוא "דוי רעדש לַאנרושז ןיא טקורדעג
 -רַא ערעגעלק ךָאנ ןוא ("דניירפק ןיא טקורדעג) "הרזמ ןיא טָאטש ַא רעביאק ,"הפיסאע
 טקורדעג סָאװ ,ןעלקיטרַא עטשרע עניימ ןופ ןוא ."הפוצה; גנוטייצ רעד ןיא ןעלקיט

 קמע; יוװ ןעלקיטרַא-קיטירק יד --- ייז ןופ עקינייא זיולב ךיא קנעדעג ,טנגוי ןיימ ןיא
 "ץילמהש גנוטייצ ַא ןלַאפעגניײרַא רימ זיא געט יד טשרע .ליפ רעייז ,עכעלנע ןוא *טפשווהי

 רמאמ ַא םעניימ ןענופעג לטעלב ַא ףיוא ןטרָאד בָאה ךיא ןוא ,(1878) ח"לרת רָאי ןופ

 "היתודלותו תימואל חבהאע רמאמ ןבושח ַא ךיוא ,(! ןָאט רימ ןלָאז סָאװ) ??השענ המ;

 ליוו ןצרַאה ןצנַאג ןיימ טימ ...ְךָאנ ןוא (ןטַאטלוזער עריא ןוא עבַיל עלַאנָאיצַאנ יד)

 עטנַאמרעד יד-טָא ןענעייל טלָאפ ריא ,טָאג ןופ ןעמָאנ ןיא ךייא רעװשַאב ךיא ןוא ךיא
 ךיז לע ךיא ,ףַארגָאטָאפ ַא וצ ןײרַא ןגעווטרעייא בילוצ ךיא לע געט יד .ןעלקיטרַא
 ,דליב ַא ךייא ןקישוצ ןוא ןריפַארגָאטָאפּפָא

 ןליופ םעד ,קילַאיב טניירפ רעזדנוא ןוא יורפ עבושח רעייא ןעמָאנ ןיימ ןיא טסירג
 .רעגייווש ןוא



 3 םירֿפס רכומ עלעדנעמ ןופ ןירב

 ,טפַאשביל טימ ךייא טסירג ןוא ךייא טרערַאפ סָאװ ,טניירפ רעיא

 ,(1953) גייישת ,םונ ,"עובמ, לַאנרושז ןיא טכעלטנפערַאט זיא ,שיאיירבעה ןיא ,ווירב רעד

156 

 םכילע-םולש וצ
 1904 ילוי 2 ,סעדָא

 ? לקינייא ,ריא טכַאמ סָאװ !םכילע םולש

 ןוא לזמ טימ ןייז לָאז סע יאוולה .טפעשעג םעיינ םוצ קילג ליפ ךייא שטניוו ךיא
 יד ייב טסעק ןופ ןיײנּפָארַא ,טייצ גנַאל ,טייצ ןיוש !םלוע לש ונובר ,ןמא ,רָאי עגנַאל
 ,תיבה:לעב לקיטש ַא ךיז רַאפ ןײילַא ןייז ןוא ,םינתוחמ ענייפ ,ענייש יד ,סעקישטעזַאג
 ג'צפ .,קעלש ינימ עלַא טימ תונכש ןיא ךיז טרעגלַאוװעג ,ןבעל'כ ,גונעג

 סָאװ סָאד זוא .יקצינוואר ןבעג ךייא טעוװ עניימ רעטרעוו עכעלטע יד ףיוא שוריּפ ַא
 ריא .שרעדנַא טשינ .ןייז םייקמ עקַאט סע טלָאז ריא ךיא לי ,ןגָאז ךייא טעוװ רע
 ? טייטשרַאפ

 ,"לרעגניפשטניוו, םענופ טמענ .ןפלעהוצטימ ךייא דימת טיירג ךיא ןיב  טייז ןיימ ןופ
 רַאפ ךיא לע רעטעּפש ש"היא .טגנַאלרַאפ ריא יו סע טקורד ןוא ןעמָאנ ַא סע טיג
 ןעמ סָאװ טוט ןוא טשינ קינלזממילש ןייק טייז יבא ,סיינ סעּפע ןביירש רששא ךייא
 -מערָא לסיב רעזדנוא -- דחי ונצבקו !טסעק סיוא :; ךייא ךיא גָאז לָאמַא ךָאנ .ףרַאדַאב
 ןוא .רעדנוזַאב ךיז רַאפ .םענייאניא (ערעזדנוא סרעביירש עכעלטע ,לסיב סָאד) טייק
 ,הּפרח א זיא ןָאגרַאשז ,טרעה ריא ,ןָאגרַאשז -- ךַארּפש עשידיי יד ןפור טינ ש"העמל
 ?טיײטשרַאפ ריא !טנייפ ךיא בָאה ןָאגרַאשז

 ,עדייז רעייא ךייא שטניוו סע יװ ,ךעלקילג ןוא טנוזעג רימ עשז"טייז

 םייומ עלעדנעמ

 ץשידיי ַא ןבעגוצסױרַא ןגָארטעגמורַא ןאד ךיז טָאה ע"ש סָאװ ,ןַאלּט ןטימ ןָאט וצ טָאה סע (}
 ,ענליו ןיא רעדָא סעדָא ןיא גנוטייצ
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 רענזיולק ףסוי וצ
 (שיאיירבעה ןופ)
 ,1904 טסוגױא ןט21 םעד
 .רעגרעבטוג ןופ ,12 'נ זיוה ,סַאג יקסראצייווש ,(.בוג רעיבַארַאסעב) ָאבאש

 !טנייױפ רעבושח ןוא רערעייט ןיימ
 -רַא םוש ןייק ןָא םורַא ייג ,טשינרָאג וט ךיא ,ָאד בעל ךיא יוװ טייצ שדוח ַא ןיוש

 סױרַא קוק ךיא ןוא רענטרעג יד רעביא ריצַאּפש ךיא ,ירפ ץנַאג ףיוא ייטש ךיא .טעב
 ןסע ןענָאק ייז לעװ ךיא ןוא ,ןרעוו קיטרַאפ ןלעװ ןביורטנייוו יד ןעוו ,טייצ רעד ףיוא
 -רַא ליפוצ ןופ טרעטַאמעגסיוא זיא סָאװ ,ףוג ןיימ ןקיטפערק וצ ידכ ,ליומ ןלופ ןטימ
 םעד םייה ןיימ ןופ טקישעג ןיוש ךייא ןעמ טָאה ,טלייטעגטימ רימ טָאה'מ יװ .טעב
 סָאװ ,ןעגנוריסַאּפ יד ןופ ךס ַא .השקב רעיא טול ,דליב ןיימ טימ ןעמַאזוצ *דָאכסָאװוײ
 -סיוא ייז ךייא רַאפ טציא ןייג לָאז ךיא ןבעל ןשירַאנ ןיימ ןיא רימ טימ ןפָאלרַאפ ןענייז
 המלש, ןעמָאנ ןטימ קרעזו ץנַאג ַא יז טעמדיוועג בָאה ךיא .טשינ ךיא ןָאק ,ןלייצרעדוצ



 ךוב"עלעדנעמ סָאד 4

 "ייז ןוא שיאיירבעה ןיא טצעזעגרעביא ןענייז םיא ןופ ןעלטיּפַאק סקעז סָאװ ,"טמייח בר
 ."המלש ייזפ ןעמָאנ ןרעטנוא "ןמוה, ןיא טקור זעג ןענ

 ,טייקליופ ןייז רַאפ ייס רעטיר טיירגעגוצ רימ ךרוד ןענייז קילַאיב רעזדנוא רַאפ
 סָאװ ,(ןטייקיניילק) "תונטק. גנורעדליש רעד רַאפ ייס ןוא ,טשינ רימ טביירש רע סָאװ
 ! "רעטומ עטלַא רעזדנואש הנוז ַא רַאפ ןעמ טכַאמ ."חלשה;/ ןיא טכעלטנפערַאפ טָאה רע

 םוצ סטוג סָאדלַא ךייא ןוא ריא שטניוו ךיא ןוא יורפ עבושח רעייא סירג ךיא
 ,רָאי םעיינ

 ,ןצרַאה ןצנַאג ןטימ רעבָאהביל ןוא רערערַאפ רעייא
 שטיוװַאמארבא .ש

 .ןביורטנייװ ןסע רעמוז ףוס ןעמוק טגעלפימ ןיהואוו ,טרָא-רוק ַא -- אנאש

198 

 וןַאנבוד .ׁש וצ

 (שיאיירבעה ןופ)

 ,1904 רעבמעצעד 26 ,סעדָא

 !ישפנכ יביבחו ידידי

 הכרב יז ,הכרב רעייא רַאפ יורפ רעבושח רעיא ןֹוא ךייא ךיא קנַאד ןצרַאה ןפיט ןופ

 החמש רעד תעב ןעמוקעגנָא זיא ווירב רעייא .גָאטנרױבעג ןיימ וצ טניירפ עיירט ןופ

 ךייא בָאה ךיא !טגיײלעגנָא ױזַא ךָאד זיא טייצ רעטכער רעד ןיא ווירב-גנוסירגַאב ַא ןוא

 ,ךייא ןגעװ טדערעג ליפ ןוא טנװָא םענעי ןיא טנָאמרעד

 רימ זיא סע -- ,רערעייט ,ןביירש ךייא ךיא לָאז סָאװ ןוא ןגָאז ךייא ךיא לָאז סָאװ

 ןרעדנַא םענופ רענייא טדיישעצ ךיז ןבָאה רימ טניז .ךייא ךָאנ טפַאשקנעב יד רעווש

 וצ ךיז קוק ךיא .טרָאװ ַא ןדערוצסיוא ןעמעוו טימ טשינ בָאה ןוא םַאזנייא ךיא ןיב

 רעכעלרעניא רעזדנוא ןיא ןוא ללכב טלעוו רעד ןיא ךיז טוט'ס סָאװ ,םעלַא םעד וצ

 ,סעיפָאזָאליפ ,םיחוכיוו ,תושרד ,ןעיירשעג עלַא יד וצ ןייא ךיז רעה ךיא ,טרפב טלעוו

 ןשטנעמ ןטנעָאנ ןייא ןייק בָאה ךיא .טולב ןיימ ףיוא-ןכָאק ןטײקשירַאנ עלַא יד-טָא ןוא

 ,ןסעומשכרודַא ךיז ןענָאק לָאז ךיא ןעמעוו טימ ,טשינ

 ,גייווש ןוא סעכ ןיא ,טנרָאצרַאפ קידנעטש ךיא ץיז

 זָאבַאש ןיא טניואוועג יורפ ןיימ טימ רימ ןבָאה רעמוז ןקירָאפ זַא ,ךָאד טסייוו ריא

 ןעיײרפַאב ךיוא ךימ ךיא לעוו רעמוז ןקידנעמוק םעד .טַאז וצ ןביורטנייוו טרָאד ןסעגעג

 ןוא ,דנַאלסיױוא ןייק רשפא רעדָא דנַאל ןיא ץעגרע ןרָאפסױרַא לעװ ןוא טעברַא ןיימ ןופ

 עידומ ןלעוו ןוא ןטייוצ םעד רענייא ןביירש ךָאנ רימ ןלעװ ,ךיא ףָאה ,טייצ רענעי זיב

 .ןעשעג טעוו"ס סָאװ ןייז

 .ןגָאוּפָא טשינ רימ טצוװ ריא זַא ףָאה'כ ןוא ,רערעייט ,השקב ַא ךייא וצ בָאה 'ןיא

 ךיא .החונמ-םוקמ ַא ךיז רַאפ ןכוז וצ ,וועידעוודעמ ,ןַאמרעגנוי ַא ענליוו ןייק טראפ סע

 -ענפיוא םיא טלָאז ריא ,ךייא טעב ךיא .שטנעמ ןשיטייל ןוא ןכעלרע ןַא רַאפ םיא ןעק

 -רַאפ טימרעד רימ טעוװ ריא .טוט --- םיא רַאפ ןָאט טנָאק ריא סָאװ ןוא ךעלטניירפ ןעמ

 -- -- -- חור תחנ ַא ןפַאש

 ,שפנ לכבו בל לכב ְךב קבדה ,ךבהואו ךדידי

 שטיוָאמַארבַא .ש

 ראג עינָאלַאק א -- ָאבַאש, ."ףיסאה גח; גנולייצרעד ןייז ןיא ןעלעדנעמ ייב טרירוגיפ ָאבַאש (
 ַא עקנַארק וצ ןביג ,היחמ ןענייז ערעיײז ןביורט יד סָאװ ,רענטרעגנייװ טימ ,רעדלעפ טימ קיטנַא ןַא
 ,"טנוזעג קיטש



 15 טירֿפס רכומ עלעדנעמ ןוֿפ טירב
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 ןש ניי :- 7; 60 /סיכא נ*6 8 0 ניי (} 0 ה"וג 5 1 ןינ :. ' ,ר} .-צ רו

 = 90 ײ+/ 4 *רתר }א ן* גיי כא 5ו 7 ןיי ליאי ןי= 5 067 כיוו 17 כ 5 2 ןאא 9 7

 יא 63 יש | * 2 2 רררא 080 ,וי" 08 ראוי) א יא ר נ"י 90 יי 7

 סאו ,כֹור ת6,71 וכיח 5 ג/ 2 ריח 6 92 6 56 ?א ט 2/ ו 541 ףייה 7.

 אס סא ישע וע "6 2 קעפ "7 ט 6 א

 2" שש ו,י40 ?רוזג ֹובככ) קי

 אייז! 64

 : "דניירפ רעד; ץיצקַאדער רעד וצ

 1905 יַאמ 11 ,סעדָא

 ! "דניירפ. רעביל
 ז,האירבה וקב טשינ לסיבַא עקַאט ,םכילע אל ,ןוא טקיטפעשַאב קרַאטש דניצַא ןיב ךיא

 סע גייל ןוא ,ףרַאד ןוא ליוו ךיא לפיוו ךייא ןביירש ליפ ױזַא טשינ ךיא ןָאק רעבירעד

 -שניוו ןיימ ןופ ןעלטיּפַאק ייווצ ךָאנ ךייא ךיא קיש ?ע"על .לָאמ רעדנַא ןַא ףיוא ּפָא
 ביירש ךיא .ןעלטיּפַאק ךָאנ ןייז לבקמ ריא טעװ םורַא טייצ רעצרוק ַא ןיא ,"לרעגניפ
 . . .ךייא בילוצ רָאנ טנייה

 -ַאב ךיא סָאװ +,כ"ור תואמ שלש ןובשח לע רלַאב רימ ןקישניירַא + יבל לכב שקבא

 ראשא ,הרהמב יתשקב אלמי יכ יתוקתבו .ןבָאה דניצַא דָארג ףרַאד

 5בל לכב ומולש שרוד ,ודבכמו וריקומ

 שטיווַאמַארבַא .י .ש

 טימ ,482 'ז ,1928 ,קסנימ ,"טפירשטייצ, ןיא טכעלטנפערַאפ זיא וירב םעד ןופ עקלימיסקאפ ַא
 ייױװמ הכולמ ןשידנעלסורסײװ ןופ לײטּפַא ןשידיי םעניא ךיז טניפעג לַאניגירָאפ רעד זַא ,טפירשוצ ַא
 ,"קסנימ ןיא

 ,טנוזעג (1

 ,לייוורעד --- התע-תעל (2

 ,ןצרַאה ןצנַאג ןטימ ךייא טעב ךיא (3

 ,לבור 200 (4
 גנורערַאפ טימ ךיא ביילברַאפ ,השקב ןיימ ןליפרעד לענש טעװ ריא זַא ,גנונעפָאה רעד טימ ןוא (5

 ןצרַאה ןלופ םענופ סורג טימ ןוא
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 ימע ןב וצ
 (שיאיירבעה ןופ)
 ,1905 רעבמעווָאנ (20) ןט7 םעד ,לאּפָאניטנַאטסנָאק

 !רערעיײיט ןוא רעביל ןיימ ,םולש

 סױרַא רימ ןלעװ ןגרָאמ ןוא ,עילימַאפ ןיימ ןוא ךיא .רעהַא ןעמוקעג טנייה ןיב ךיא

 ןדער רימ ןלעװ ,ךייא ייב ,טרָאד ןוא ,טרָאניױאוװ רעייא וצ ןיוו ךרוד טענַאד ןופ ןרָאפ

 ןרעייט רעייא רַאפ ןצרַאה ןפיט םענופ קנַאד ןיימ וצ טמענ ,ליפ רעייז ,רעייז ןסעומש ןוא

 ךיא בָאה רעטרעו ערעייא .רימ וצ עביל רעיירט ןוא רעטרַאצ רעייא רַאפ ןוא ווירב

 ,ןרערט טימ טנעיילעג

 רעזדנוא ןוא יורפ ןיימ ןופ ןעמָאנ ןיא ןוא ,ןעמָאנ ןיימ ןיא סודג ַא רעביא טיגו

 .רעדניק ערעייא ןוא יורפ רערעייט רעייא וצ עילימַאפ
 ,ןצרַאה ןצנַאג ןטימ סנטייוורעדנופ ךייא שוק ןוא ךייא קירד ךיא

 שטיוװַאמַארבַא .י .ש

 1890 ןיפ סעדָא ןיא טבעלעג ,רעביירש רעשידיי-שיסור רעטסואווַאב ,(1932:1859) ימע"ב יכדרמ

 ןברָאטשעג זיא רע ואװ ,לארשיץרא ןיא ךָאנרעד .1923 זיב 1905 ןופ עװענעשו ןיא ןוא 1905 ןיב

 ,1932 ןיא
 סעדָא טָאטשמיײה ןייז טזָאלרַאפ טָאה רע יװ ,םעד ךָאנ ןעלעדנעמ ןיפ ווירב רעטשרע רעד זיא'ס

 ,1905 רעבָאטקָא ןופ ןעמָארגָאּפ ןוא ןעורמוא יד ךָאנ
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 ימע-ןב וצ
 (שיאיירבשה ןופ)
 ,1905 ,רעבמעצעד ןט7 טעד ,(עמָארד) לָאּפערק

 ! רעביל ןוא רערעייט ןיימ ,םולש

 ,ןעגנוריסַאּפ עלַא יד ןופ ןקיאורַאב ךיז ןוא ןעורּפָא ךיז ןזיוװַאב טשינ ךָאנ בָאה ךיא
 ןוא ,טקירדרעד ןיב ךיא ןוא ןכָארבעצ זיא ץרַאה ןיימ ןוא ,ןשינרעטַאמ-געוו ןוא ןגרָאז

 טימ ןעמענרַאפ ךיז ןענָאק לָאז ךיא ,ןקיאורַאב קירוצ ךיז טעװ סע ןעוו ,טסייוו טָאג

 ,רעניילק ַא רעייז זיא ,יורפ ןיימ טימ ןיואוו ךיא ואוו ,רעמיצ רעד .ןביירש ןוא ןענרעל

 זיא/ס לייוו ,רעביל גנוניואוו עגנע יד-טָא רימ זיא ךָאד ןוא ,ןלייא 'ד ףיוא 'ד .רעגנע ןַא

 ןוא ןליורג ןופ טרָא םעד ןיא זיוה ןעמיורעג ןסיורג םעד ןופ ךצלדוירפ ןוא קיאור ָאה

 ,ןטײקמַאזיורג
 -רַאפ וצ ןסָאלשַאב טָאה החּפשמ ןיימ זַא ,ןייז עידומ ,טניירפ רעביל ,ךייא ליוו ךיא

 ,ךיא ןוא ,עווענעשז ןיא טָאטש-ןיואוו רעייא ןיא ןצעזַאב ךיז ןוא לָאּפָאניטנאטסנָאק ןזָאל
 יַאב ךיז טלָאז ריא ,יורפ רערעייט רעייא ןוא ךייא ןטעב רעטכָאט ןיימ ןוא יורפ ןיימ
 טימ ןייז קיפליהַאב ייז ןוא זיירּפ ןכעלגנעגוצ ַא רַאפ הריד ַא ייז רַאפ ןטיירגוצ ןוא ןעימ

 ןגירק ייז ןופ לע ךיא ןעוו .ךייא וצ ןעמוק רעייז ןופ געט עטשרע יד ןיא טַאר רעיא

 ןסיוו טלָאז ריא ,שעּפעד ַא ןקיש ךייא ךיילג ךיא לעװ ,געוו ןיא ךיז ןזָאל ייז זַא ,ווירב ַא
 ריא זַא ,רימ וצ טפַאשביל רעייא ףיוא ןוא ךייא ףיוא ךיז זָאלרַאפ ךיא .ןָאט וצ סָאװ
 ,השקב ןיימ ןליפרעד ןרעג טעוװ

 ןשטניוו ןוא דניזעגזיוה רעייא ןוא יורפ רעייא ןוא ךייא ןסירג רעטכָאט ןוא יורפ ןיימו
 סיינ סעּפע טָאה ריא יצ ,טימ רימ טלייט .ךיא עכעלמענ סָאד ןוא ,סטוע סָאדלַא ךייא
 ןוא ,רימ ייז טקיש ,רימ רַאפ ווירב ןגָארקעג ריא טָאה רשפא ןוא .םייח רעזדנוא ןופ



 97 םירפס רכומ עלעדנעמ ןופ טירב

 .ןרעקמוא ךיילג קנַאד טימ ךיא לעװ ,ןטסָאק טעוו'ס טָאוװ

 ,ןצרַאה ןצנַאנ ןטימ ביל ךייא טָאה סָאװ ,רערערַאפ רעייא

 שמיווַאמַארבַא .י .ש
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 קילַאיב .נ .ח וצ
 (שיאיירבעה ןופ)
 ךיירקנַארפ ,(עמָארד) לצפערל

 (1905 רעבמעצעד ןט9 םעד)
 !רעביל ןוא רערעייט ,ךייא וצ םולש

 ןיואו ךיא ןוא ,רעהַא ןעמוקעג ךיא ןיב ןשינעלוד-געוו ןוא ןעגנואימַאב ליפ ךָאנ |
 "נָאק ןיא ןבילבעג זיא סָאװ ,דניזעגזיוה ןיימ ןוא ,רעטכָאט ןיימ ייב יורפ ןיימ טימ ָאד
 ךיא בָאה טָאטש רעד ןיא .עווענעשז ןיא ךיז ןצעזַאב וצ ןעמוק ןכיגניא טעוי ,לאּפָאגיטנאטס
 געט ייווצ יד-טָא ןוא ,ימע-ןב טניירפ רעזדנוא טרָאד ןעזעג ןוא געט ייווצ טכַארברַאפ
 ריא טעװ ,ןגָאז טשינ לעװ ךיא וליפא ןוא .?תולגע ןיא געט עטסעב יד ןעוועג רימ ןענייז
 רעזדנוא ןיא ןעמוקעגנָא זדנוא ףיוא ןענייז סָאװ ,ןטייצ עטכעלש יד זַא ,ןיײטשרַאפ ןיילַא
 -עג ןיימ ףיוא טקריװעג ,טרעטַאמעגסיוא ךימ ןבָאה געוו רעטייוו רעד ןוא : טָאטשמיײה
 ףיוא ייוו רימ טוט ץרַאה סָאד .טימעג ןיימ רעייז ןוא רעייז טקירדַאב ןוא דנַאטשוצ-טנוז
 ,יוא :טָאג וצ ןעיירש ןוא ןפור וט ךיא ןוא ןדיי עטקידיײלַאב ןוא עטמעשרַאפ ערעזדנוא
 סיױו ךיא ןוא ןקיטייו ץרַאה ןיימ טוט טכַאנ ןוא גָאט !זדנוא טימ ןעשעג זיא סָאװ
 ךיילג רימ טעז ןוא ,רערעייט ןיימ ,תונמחר רימ ףיוא טָאה ,ןדירפ ןוא ור ןייק ןופ טשינ
 ןופ ןוא ,עשימייה ערעזדנוא עלַא ןופ טנוזעג םעד ןופ ןוא טנוזעג רעייא ןופ ןלייטטימ
 ,ךייא ייב ךיז טוט"ס סָאװ ץלַא

 ידכ ,םירפס עניימ ןבעגוצסױרַא גנונעּפָאה ַא ָאד זיא'ס יצ ,ןסיוו וצ ךיוא רימ טיג
 ייב רימ רַאפ ךיז טימַאב ןוא הבוט ַא רימ טוט .ןָאט וצ בָאה ךיא סָאװ ןסיוו לָאז ךיא
 רעד רַאפ .רַארָאנָאה םעד ןקישוצ רימ לָאז רע ,יקצינבאר טניירפ ןקידנגייווש רעזדנוא
 טגייווש סָאװרַאפ ןוא ,טרעכיזרַאפ ךימ ךָאד טָאה רע .(רָאה יד) "הרעשהע גנולייצרעד
 זיב ,םיא וצ טדער ןוא םיא טגָאז .ךיז קיטיונ ךיא ןעוו ּפָא טשינ טקיש ןוא טציא רע
 ,ןשוק עתמא רימ רַאפ םיא טשוק ןוא םיא טגָאלש .גנוטכילפרַאפ ןייז ןליפרעד טעוװ רע
 ?,ןביוא ןופ ךעלעטניּפ ןָא

 ,ןצרַאה ןצנַאג ןטימ ךייא טרעדַאפ ןוא ביל ךייא טָאה סָאװ רעד
 שטיווָאמַארבַא .י .ש

 ערעדנַא ןיא ןוא סעדָא ןיא ןדיי ףיוא ןעמָארגָאּפ יד ךָאנ ,טסואװַאב יו ,טָאה שטיװָאמַארבַא .י .ש (1
 ,1905 רעבמעװָאנ ןיא דנַאלסור טזָאלרַאפ ,טעטש

 ,15 דנאב ,"חלשה. ןיא טקורדעג ןעוועג (2

 ןוא ,ךעלעטניּפ ָאד "והקשיו, טרָאװ םעד ףיוא זיא ,ןבקעי טשוקעג טָאה רע ןעװ ,ןוישע יב (3
 ,..ןסיבעג ייברעד ןבקעי טָאה רע זַא ,ןבעגעגוצ זיא'ס
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 ימע-ןב וצ

 ,1905 ,רעבמעצעד ןט18 םעד ,(עמָארז) לָאֿפערק

 ! רערעייט ןיימ ,טניירפ ןיימ

 ךיא סָאװ ,ווירב ןביל רעייא רַאפ קנַאד ןיימ סיוא ךייא ךיא קירד ןצרַאה ןפיט ןופ
 ןיא םַאזנייא ןיב ךיא סָאװ ,טייצ רערעווש רעד ןיא .טיירפעג רעייז םיא טימ ךיז בָאה



 ןוב"עלעדנעמ סָאד 8

 טוג זיא ,טניירפ עטוג עניימ ךָאנ קנעב ךיא ןוא טניירפ ןוא עביל עניימ ןופ טייוו ,ףרָאד

 ,טייז ריא יו שטנעמ ןביל ןוא ןרעייט ַאזַא ןופ ווירב ַא ןעמוקַאב וצ םענעגנָא ןוא
 ןשטנעמ ענעדיײשרַאפ וצ ווירב ןביירש ןייא ןיא ךיא טלַאה געט עקיטציא יד ןיא

 -סור .טשינ הבושת םוש ןייק ייז ןופ גירק ךיא רעבָא ,ןדנוברַאפ ייז טימ ןיב ךיא סָאװ
 טרָאפ רענייק ןוא סױרַא טשינ טרָאפ רענייק ,רעסעלש ןביז ףיוא ןסָאלשרַאפ זיא דנַאל
 וצ ןסָאלשַאב ןבָאה רעדניק עניימ .רעצ ליפ רעייז רימ טפַאשרַאפ סָאד ןוא ,ןיײרַא טשינ
 ,שטנעמ רעקיצרַאה ,רערעיײט ַא ,דיי רעשידרפס ַא .לאּפָאניטנאטסנָאק ןיא ןביילברַאפ
 -יטנאטסנָאק ןטָארטַאב ןבָאה רימ יו דלַאב ןרָאװעג טנַאקַאב םיא טימ ןענייז רימ סָאװ
 ןעניואוו'ס ואוו טנגעג רעד ןיא הריד ענייפ ַא ןעגנודעג ,ייז רַאפ טימַאב ךיז טָאה ,לאּפָאנ
 רעקיזָאד רעד ןייז טביולעג לָאז .טוג ייז זיא'ס ןוא --- רָאפסָאב ןופ גערב ןפיוא ,ןדוי
 ןרעייט ַאזַא טקישעגוצ זדנוא טָאה סָאװ ,םלוע לש ונובר רעד זיא טביולעג ןוא ידרפס
 .ןַאמ ןכעלרע ןוא

 ,טימ זדנוא טלייט -- טניירפ עטוג ערעזדנוא ןֹופ ווירב רעדָא סיינ ריא טָאה רשפא
 טימ ןרעייפ וצ ןוא עווענעשז ןייק ןעמוק וצ ,ךייא ךרוד ןטעבעג ךימ ןנָאה סָאװ ,יד ןוא
 טלָאװ ךיא .ןעמָאנ ןיימ ןיא ייז טקנַאד ןוא סורג ַא רעביא טיג ,בוט-םוי-הכונח םעד יז
 ןוא ,ךימ ןטלַאהרַאפ סָאװ ,תוביס ענעדיישרַאפ טשינ ןעוו ,השקב רעייא טליפרעד ןרעג

 ,רעייז רעױדַאב ךיא
 ,טפַאשביל טימ רעדניק ערעייא ןוא יורפ רעייא ,ךייא ןסירג רעטכָאט ןוא יורפ ןיימ

 ,ךייא שוק ןוא םורַא ךייא םענ ךיא
 שטיוװָאמַארבַא .י .ש
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 ימע-ןב וצ
 (שיאיירבעה ןופ)

 ,1906 רַאונַאי ןט2 םעד ,(עמָארד) לָאּפטרק
 !טניירפ רעביל ןוא רערעייט ןיימ

 טָאה סָאװ ,םעדייא ןיימ זיא סָאד ,זדנוא וצ ןעמוקעג געט יד זיא טסַאג רערעייט ַא

 רימ יו םעד ךָאנ ,טכירעגמוא ןעמוקעג זיא רע .עירושזדנאמ ןופ טרעקעגקירוצ ךיז

 טָאה םיא טימ סָאװ טסואוועג טשזנ ןוא טַאהעג טשינ ווירב ןייק טייצ ַא םיא ןופ ןבָאה

 -ַאפ ןייז ןענעגעגַאב וצ ךיריצ ןייק ןרָאפעגסױרַא טענַאד ןופ רע זיא ןטכענ .טריסַאּפ

 הא ךיא ךיוא ןוא ,ךיז ןצעזַאב ייז ואוו ,ךיריצ ןייק אניטסנָאק ןופ טמוק סָאװ .עילימ

 | .ןיהַא ןעמוק ןלעוו יורפ ןיימ
 ַא ,יורפ ןייז ןוא יקצָארט טניירפ רעזדנוא ןופ ווירב ַא ןגָארקעג רימ ןבָאה ןטכענ

 זיא'ס זַא ,טגָאזעג טרעוו טרָאד ןוא ,גָאטנריױבעג ןיימ וצ ןשטנואווטוג ןוא גנוסירגַאב

 עטמַאַאב-טסָאּפ יד ייב ,סעקינטיילק יד ייב :ןעמעלַא ייב תבש ,סעדָא ןיא תבש טנייה

 ןופ יירפ ןעמ זיא ,ערעקירעדינ ןוא ערעכעה יד ,ןלוש עלַא ןיא ןוא ,רעטייוו ױזַא ןוא

 .ןענרעל

 ןוא ךייא רימ ןסירג עלַא ןוא ,דניזעגזיוה ןיימ ךיוא יױזַא ןוא טוג ךימ ליפ ךיא

 טליפ ריא יװ ןוא טכַאמ ריא סָאװ רימ טביירש .טּפַאשביל טימ רעדניק ןוא יורפ רעייא

 יירד יד ןיא ןשטנעמ ליפ ןשיווצ ןעוועג ךָאד ריא טייז געט-הכונח טכַא יד ןיא .,ךיז

 -רַאפ ריא טלָאז עשזסָאװרַאפ ,סיינ טרעהעג ןוא רעמינּפ עיינ טימ ןפָארטעג ךיז ,טעטש

 ? ןעמעלַא םעד ןגעוו ןלייצרעד וצ רימ ןדיימ

 ,טשינ העידי םוש ןייק סעדָא ןיא עטרעלעג ןוא רעביירש יד ,טניירפ ערעזדנוא ןופ

 ! טשינ סּפיּפ ןייק

 ,ןצױַאה ןצנַאג ןטימ ביל ךייא טָאה סָאװ ,טניירפ רעייא

 שטיווָאמַארבַא .י .ש



 09 םירפס רכומ עלעדנעמ ןופ ןןירב
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 קילַאיב .נ .ח ןוא יקצינבאר .ח .י וצ

 (שיאיירבעה ןופ)
 ,10 'נ סַאג ןילול ימא ,ץיייווש ,עווענעשז
 ,1906 רַאורבעפ ןט22 םעד

 -עג ןוא ערעייט עניימ וצ םולש ןעגנערב ,גרעב עקיסופ-טנזיוט יד ,גרעב יד ןלָאז

 !ןבעל ןלָאז ,קילַאיב ןוא יקצינבאר עטביל
 ןיימ טימ טמַאזרַאפ בָאה ךיא סָאוװ ,ןקידלושַאב טשינ ,טניירפ עניימ ,ךימ טלָאז ויא

 ַא ןיוש טרָא וצ טרָא ןופ םורַא ךָאד רעדנַאװ ךיא .ווירב ןרעייט רעייא ףיוא הבושת
 טימעג סנשטנעמ םעד טקירדעד תולג רעד ,ןרעדנַאװ סָאד ןוא ,םישדח יירד ןופ השעמ

 ,ןגייווש םיא טכַאמ ןוא
 טָאה ריא סָאװ ,ןגינעגרַאפ םעד רַאפ ,עביל עניימ ,ךייא ךיא קנַאד ןצרַאה ןפיט ןופ

 ענייז ןופ טרעטייורעד זיא סָאװ ,שטנעמ ַא .ווירב ןליואוו רעייא טימ טפַאשרַאפ 'וימ
 ,דייר עכעלנעזרעפ ערעייז יװ ביל םיא ןביירש רעייז זיא ,טניירפ

 !טניירפ ערעייט עניימ ,ךייא ךָאנ טפַאשקנעב ןיימ זיא סע סיורג יװ ,יוא
 "טיירטשעצ ןוא תוגאד ןוא ןגרָאז-געװ יד בילוצ ןבירשעג טשינ ךיא בָאה טציא זיב

 סע זַא ,ךיא ףָאה ,ךיז וצ לסיבַא ןעמוק לעװ ךיא זַא ,םורַא געט רָאּפ ַא ןיא ןוא .טייק
 סעּפע ןוא טנַאה ןיא ןעּפ יד ןעמענ לעוו ךיא ןוא הניכש יד ןעור רימ ףיוא רעדיוו טעװ
 ,ןביירש

 ? (רָאה יד) "הרעשה? ןיימ זיא ואוו !רערעייט ןיימ ,קילַאיב

 ? "הרעשה,; ןיימ ןופ רַארָאנָאה רעד זיא ואוו ! רערעייט ןיימ ,יקצינבאר
 טלָאז ריא זַא ,עקילייה עלַא ןופ ןעמָאנ ןיא ,רעניימ יקצינבאר ,ךייא 'רעװשַאב ךיא

 קיטיונ ךיא סָאװ ,טייצ רעד ןיא רַארָאנָאה ןיימ רימ ןקישּפָא רעלענש סָאװ ןוא ןלייאוצ ךיז
 רימ ןגעק טקידניזעג קרַאטש טָאה :"געווש רעד .םעד ףיוא סױרַא קוק ךיא לייוו ,ךיז
 -וצ רע לָאז ,רימ ןופ סעּפע ליו רע ביוא .טשינ גנורעפטנערַאפ םוש ןייק טָאה רע ןוא

 ןוא ,ךייא טעב ךיא יװ ,יקצינבאר ,טוט . . .ןָאט רָאנ ,ןטכַארט טשינ ,ןָאט הבושת ןֹוא ןלייא
 !ֹּפָא טשינ טגיל

 -ירַארעטיל רעזדנוא ןיא ךיז טרעה'ס סָאװ ןוא ךיז טוט'ס סָאװ ןסיוו וצ רימ טיג
 ,טלעוו רעש

 יד רעביא טיג טניירפ עטוג עלַא וצ ןוא ץיווָאנרעשט ברה ,טניירפ רעזדנוא וצ
 ,ןעמָאנ ןיימ ןיא ןסורע עטסעב

 "ניירפ רעטרעעג רעזדנוא .ןצרַאה ןצנַאג ןטימ ךייא ןסירג עניימ עלַא ןוא יורפ ןיימ
 ךימ יז לָאז .וירב ריא רַאפ ןשטנואוו ןוא קנַאד ַא טימ ךיא רעפטנע : ןאיּפעלס ןיד
 ,רעטייוו ףיוא ךיוא ןסעגרַאפ טשינ

 ןליפרעד ךיילג טעוו ריא זַא ,ףָאה ךיא ןוא הבושת רעייא ףיוא סױרַא קוק ךיא
 ,השקב ןיימ

 ,ןצרַאה ןצנַאג ןטימ ביל יירט ךייא טָאה סָאװ רעד

 שמיוָאמַארבַא ײ .ש
 לָאז רע ,"געוװא ןופ רעבעגסױרַא םעד טעב ןוא טוג ױזַא טייז ! יקצינבאר רעביל

 ,סערדַא ןיימ ףיוא ,;עווענעשז ןייק עשרַאװ ןופ טקעריד "געוש םעד ןקיש רימ
 ןבעגרעביא ןוא ןייז טוג ױזַא ריא טלָאז ,ווירב ןקיזָאד ןיימ ןגירק טעװ ריא ןעוו

 ןַאלפַאק .רד םעד ?הרות-דומלת ןיא רעטעדטרָאפ ןקילייװטײצ ןיימ וצ סערדַא ןיימ
 ,ןושראק .רד םעד רעדָא
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 ימע-ןב וצ
 (שיאיירבשה ןופ)

 (ןבירשעג טענַאװנופ ןזיוועגנָא טשינ ,עטַאד ַא ןָא)

 !דניזעגזיוה ןוא יורפ רעייא וצ ,רערעייט ןוא רעביל ןיימ ,ךייא וצ םולש

 ךיא .עביל עניימ עלַא ןגעק רָאנ ,ןגייווש טימ טקידניזעג ךיא בָאה ךייא ןגעק רָאנ טשינ

 ןעוועג לחומ רימ ןבָאה עלַא זַא ,רעכיז ןיב ךיא ןוא ,ןבירשעג טשינ טנייה זיב םענייק וצ בָאה

 ליופ ןיב ךיא זַא ,טשינ ןעד ריא טסייוו .ףימ טיגרַאפ ןוא לחומ רימ טייז ריא ךיוא ןוא

 טכַארט ןוא .קיניױו ךיא ביירש -- ָאי ןיוש ביירש ךיא זַא ןוא ,ווירב ןביירש ףיוא

 ,ביל ךייא בָאה ךיא ,ןסעגרַאפ ךייא בָאה ךיא זַא ,סטכעלש רימ ןגעוו ,רערעייט ,טשינ

 ןצרַאה ןצנַאג ןטימ סטוג סָאדלַא ךייא שטניוו ןוא ךייא סירג ךיא

 ןרעייט ריא רַאפ ןצרַאה ןפיט ןופ קנַאד ןיימ סיוא ךיא קירד יורפ רעטדעעג רעייא ןוא

 טימ עכעלקילג ַא יז ןעז וצ ךיז שטניוו ךיא ןוא טנוזעג ריא רַאפ טָאג טעב ךיא .ווירב

 ,טנידרַאפ יז יוו ,ןדירפ ןוא תחנ ליפ

 ףס ןייק ןביירש טשינ טפרַאדַאב ריא .בצמ רעייא ןופ רימ ןביירש וצ טשינ ךיז טליופ

 טעד ןיא ,דנַאטשוצ ןלעירעטַאמ רעייא ןוא ךייא ךייש סָאװ זיולב :ןכַאז ערעדנַא ןגעוו

 ןרָאי עלַא ךייא טרערַאפ ןוא ביל ךייא טָאה סָאװ ,טניירפ רעייא ךיז טריסערעטניא

 שטיוװָאמַארבַא .י .ש
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 יקצינוואר .ח .י ןוא קילֿאיב .נ .ח וצ
 (שיאיירבעה ןופ)
 ,1906 ילוי ןט15 םעד

 !ערעייט ןוא עביל ,םכילע םולש
 -עג ןיוש זיא'ס זַא ,הרושב רעטוג רעד רַאפ ,ערעייט עניימ ,רעייז ךייא קנַאד ךיא

 סָאד ןרעוו טקורדעג ןלָאז קרעוװו עטיײרּפשעצ ןוא עטייזעצ עניימ זַא ,טייצ יד ןעמוק
 זַא ,טרפב ןוא ,ךימ ןעיירפרעד וצ גונעג זיא ,טצעזעג ןרעוו קרעוו עניימ סָאװ ,ןײלַא
 םייח ברה ןוא ,יקצינוואר ךרוד טריגערָאק ןרעוו ןוא קורד סקילַאיבו ןיא טצעזעג ןרעוװ ייז
 ןוא טייטש יקסניוועל ןוא "קורד ןופ תורשכ רעד ףיוא חיגשמ,, רעד זיא ץיווָאנרעשט
 רעייז ןָאט רעכיז ןלעװ םימכח ידימלת ריפ עכלעזַא .רעצעזה רוחב ןפיוא גנוטכַא טיג
 ךָאד ןוא .ךַאז ענעטָארעג ַא טנעה ערעייז ןופ ןעגנערבסױרַא ןלעוו ןוא ךעלרע טעברַא
 -- הכאלמ רעקיזָאד רעד ןיא לײטנָא ןייק טשינ םענ ןיילַא ךיא סָאװ ,טגרָאזַאב ךיא ןיב
 יו ,לָאמ ןביז ןלייפ ,ןקינייר ייז לָאז ךיא ,םיבתכ עניימ ףיוא ןבעג גנוטכַא לָאז ךיא
 הכוז טשינ בָאה ךיא ביוא ,עביל עניימ ,ךייא טעב ךיא .העדב טַָאהעג הליחתכל בָאה'כ
 סלַאפנדעי רימ טפלעה ָאט ,תומלשב ןריגערָאק ןופ טעברַא עקיזָאד יד ןָאט וצ ןעוועג
 טמיטשַאב טָאה ריא 'סָאװ ,םירפס יד רימ טקיש ןוא טונ ױזַא טייז ,לסיבַא ןָאט וצ
 ןָאט ןוא ןקוקרעביא ייז ןענָאק לָאװ ךיא ידכ ,ןרעדנַא ןכָאנ סנייא רדס ןטיול ןצעז וצ
 ןטעב ךייא ךיא ליוו ללכב ןוא .ןביולרעד רימ ןלעװ תוחוכ עניימ ןוא טייצ יד סָאװ

 (199 טיײז וצִי
 ,עשרַאװ ןיא ןענישרצד ייא סָאװ ,גנוטייצ עכעלגעט ַא (

 ,רעדיל טקילַאיב .נ ,ח טוירטסוליא טָאה סָאװ ,ןאי אריא ןירעקטסניק יד (2
 ,"ץטלאוורַאפ רעד ןעװעג זיא עלעדנעמ ואוו ,היוות'דומלת יד (3



 20| םירפס רכומ עלעדנעמ ןרפ ץירב

 -סיוא רעד וצ תוכייש ַא ןבָאה סָאװ םיטרּפ עלַא ןלייטטימ רימ טלָאז ריא ,ערעייט עניימ

 ןלעוו קרעוו עשידיי ןוא עשיאלירבעה יד ? רדס רעד זיא יו .קרעװ עניימ עלַא ןופ עכַאג
 .םיטרּפ ינימ עכלעזַא ךָאנ ןוא ,ןטייצ ערעדנוזַא;ב ןיא רעדָא קיטייצכיילג ןרעוו טקורדעג
 רעדייא טכַאמעג רָאלק טוג-טוג טָאה ריא ןוא ןעמונרַאפ ךיז ייז טימ ריא טָאה רעכיז סָאװ
 ,םירפס עניימ ןקורד וצ ןטָארטעגוצ טייז ריא

 גורָאז ןוא רעצ ןיימ ןביירטרַאפ טנָאקעג טלָאװ ווירב רעייא יוװ ןסיוו טלָאז ריא ןעוו
 ןייא תוחּפה לכל זיא ,גָאט ןדעי טשינ ביוא ,ןבירשעג רימ ריא טלָאװ ,דמערפ רעד ןיא
 ,המודכו ןעמולב רימ טגנַאלרעד ןעמ ,דובכ ליפ טעטש יד ןיא ָאד בָאה ךיא .ךָאוװ ַא לָאמ

 רעד ןיא ךיז עז ןוא ליפ ךיא יו ,םעד טימ ךיילגרַאפ ןיא טשינ זיא ץלַא סָאד רעבָא

 ,רעייט רימ ןענייז סָאװ ,טניירפ עטוג עניימ ןופ טייױו ,דמערפ
 ,ןצרַאה ןצנַאג ןטימ ביל ךייא טָאה סָאװ רעד

 שמיווָאמַארבַא .י .ש

 .'ב 'כ ,"תומושר , ןיא טכעלטנפעראפ
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 יקצינוואד .ה .י וצ

 (שיאירבשה ןופ)

 ,1906 רעבמעטּפעס ןט11 םעד

 !רערעייט ןוא רעכיל ןיימ

 לעװ ךיא ןוא ,סע ןָאט וצ רעווש רימ זיא'ס םגה ,גנַאלרַאפ רעייא ןליפרעד ליוו ךיא

 ,רדס ןטיול רוציקב רָאג : ןגַארפ צרעייא ףיוא ןרעפטנע

 טלעטשעג ךיז טָאה ריא סָאװ ,רעביירש עטסעב יד ןעוועג סע ןענייז רעוו : 'א עגַארפ

 בייהנָא ןיא (ןונגס םוצ עגונב) טירט ערעייז ןיא ןייג וצ ךיז טימַאב ןוא רעטסומ סלַא

 | ? ךַארּפש רעשיאיירבעה רעד ןיא טייקיטעט רעייא ןופ

 ןוא טצונַאב ריא סָאװ ,"רעטסומ סלַא ךיז טלעטשעג, קורדסיוא רעד :רעפטנע

 -כיר ןוא רעסעב ןוא .,רימ וצ טסַאּפענוצ טשינ זיא ,רעביירש ייב טפָא ןפערט רימ סָאוו

 ,טניימ סָאד ,רימ ףיוא טקריוועג ןבָאה סָאװ ,רעביירש יד :ןגָאז וצ ןעוועג טלָאװ רעקיט

 לַאניגירָא ןיא) "גנואיצרעד ןגעוו ווירב ַא רמאמ ןטשרע ןיימ ןופ . . .ןונגס ןיימ ףיוא

 'נ) "דיגמה, ןיא ןעוועג טקורדעג זיא סָאװ ,(.מ .1 -- ,ךוניחה רבד לע בתכמ? ןסייהעג

 ןיא טנרעלעג ליפ בָאה ךיא .ייז ןגעוו טסייוו ןוא ייז ריא טנָאק ,(גנַאגרָאי רעטשרע ,1

 ,"םיכובנ הרומא ,"ירזוכ,; ,"קחצי תדקע;ק -- "רקחמ ירפסו םימכח תנשמק טנגוי ןיימ

 ןוא ןסיוו ןיימ ןָא ,ןושל םעד טנרעלעג רימ ןבָאה ייז ןוא ,ייז וצ עכעלנע ןוא "םירקיע;

 בָאה ךיא רָאנ ,רעטסומ סלַא ךיז רַאפ טלעטשעג טשינ ייז בָאה ךיא .לַאװסיוא ןיימ ןָא

 ךיא זַא ,רָאנ ,"שיאיירבעה ןיא טייקיטעט רעשירַארעטיל ןיימ ןופ בייהֹנָא ןיאק ןבירשעג

 ןעשעג ךיוא זיא ױזַא ןוא .ןגייא ןוא טנעָאנ רימ ןעוועג ןונגס רעייז זיא ,ןבירשעג בָאה

 יד ןופ ךָאנ םיא ןיא יקב ןעוועג ןיב ךיא סָאװ ,ך"נת ןופ ךַארּפש רעד טימ רימ ייב

 ןיימ ןופ ביוהנָא ןיא ןוא .ךַארּפש ןיימ ףיוא טקריוועג ךיוא טָאה סָאד ןוא ןרָאי-רעדניק

 ןָא טביוה סָאװ ,דניק ַא יװ שרעדנַא ןעוועג טשינ ךיא ןיב טייקיטעט רעשירַארעטיל

 יו הליחתכל טלעטש רע לייו טשינ רע טוט רעיצרעד ןוא ןרעטלע ענייז יו ןדער וצ
 טסקַאװ רע זַא ןוא ןדער ףרַאדַאב ןוא רע טדער ױזַא ליױו רָאנ ,ךיז רַאפ רעטסומ ַא

 ןוא סטוג ןשיוװצ ךיז ןבײלקוצרעדנַאנַאפ ןָא ןיוש טביוה רע ןוא ךיז טלקיװטנַא ןוא

 ןַא ןיוש ךיז טברעוורעד רע ןוא ןקרַאטשרַאפ ךיז ךַארּפש ןייז ךיוא ןָא טביוה ,סטכעלש

 ,ק"ודו ....ןונגס םענעגייא
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 טרעהעגפיוא טָאה ריא ןעו ,סייררעביא רעד טרעיודעג טָאה לפיוק) :'1 עגַארפ

 י! עידוו רָאנ ןניירש ןעמונעג ןוא שיאיירבעה ןביירש

 טגערפ ריא סָאװ ,טרעהעגפיוא בָאה'כ זַא ,ןעגנורדעג סע ריא טָאה טענַאװ ןופ : רעפטנע

 טרעהעגפיוא טשינ לָאמנייק בָאה ךיא ? .וװ .זַא .א ,הקספה יד טרעיודעג טָאה גנַאל יו

 ךיא ןיב ,שידיי ןבירשעגו בָאה'כ זַא ןוא ,שיאיירבעה ןביירש וצ ןסירעגרעביא טשינ ןוא

 ,ןבירשעג ךיא בָאה שידיי ןיא ןעגנולייצרעד עניימ ןופ ליפ .שיאיירבעה ןופ קעװַא טשינ

 ,םירמאמ ליפ ןוא "עבטה תודלות, םירפס עניימ ןביירש וצ ןעמונרַאפ ךיז כָאה ךיא ןעוו

 בוא ןוא .ןטפירשטייצ ןוא ןטייצ ענעדיישרַאפ ןיא ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ ןענייז סָאװ

 סָאװ סייררעביא רעד טרעיודעג טָאה גנַאל יװ ,ןגָאז ןוא עגַארּפ רעייא ןרעדנע טעוו ריא

 -רעד ןענייז סע זַא ,ןגָאז ךייא ךיא לעװ ,שיאיירבעה ןיא ןקורד וצ טרעהעגפיוא טָאה ריא

 ,ןענעכערסיוא טינ ייז טציא ןָאק ךיא ןוא םעד ןיא תוביס ליפ ,ןוויטָאמ ליפ ןעוועג ייב

 ןוא ,סנגיוב ליפ ,ליפ וצ טכיירגרעד טלָאװ סע ןוא ןעמונרַאפ טרָא ליפ טלָאװ סע לייוו

 םעניא רמאמ רעייא בילוצ ןרעפטנע ךייא ךיילג רימ  ןופ טגנַאלרַאפ ןוא ךָאד טלייא ריא

 -םיוא טשינ ךיוא ךיא ןיב וצרעד ןוא ,ןטרַאװ טשינ טנָאק ריא ןוא *רמועה, ךובלמַאז

 .סע ןרירַאב וצ טגיילעג
 ןופ עטשרע יד זיא 'ימע-ןב, ןיא 'םער רתסבו גנולייצרעד רעייא יצ, :'ג עגַארפ

 *? ,וו ,זַא .א ןונגס !םעיינ, דעייא
 ערערעמ ןוא תומדקה טגנַאלרַאפ עגַארּפ רעקיזָאד רעד ףיוא הבושת יד :רעפטנע

 רעטייוצ רעיא ףיא רעפטנע ןיימ ןיא טרירַאב ןיוש בָאה ךיא סָאװ ,ןעגנורעלקפיוא

 ןגָאז ךייא ךיא לע ,טשינרָאג טימ ןרטּפּפָא טשינ ליוו ךיא יוװ ױזַא רעבָא .. .עגַארפ

 ַא ןצנַאגניא זיא שיאיירבעה ןיא ןעגנולייצרעד עניימ ןופ (ליטס) ןונגס רעד-טָא .רוציקב

 בָאה ךיא ןוא חומ ןוא ץרַאה ןיימ טימ ןטארַאב טוג ךיז רעירפַא בָאה ךיא סָאװ ,סיינ

 ַא ןדער לָאז ןוא קידעבעל ןייז לָאז סָאװ ,ןונגס ןשיאיירבעה ַא ןפַאש רימָאל : ןסָאלשַאב

 רעטרע ערעזדנוא ןוא ןטייצ ערעזדנוא ןופ ןשטנעמ יװ ךַארּפש עכעלטקניּפ ןוא ערָאלק

 סָאװ ןוא (מ .1 -- .תילארשי :לַאניגירָא ןיא) עשידיי ַא ןייז לָאז המשנ יד רעבָא ,ןדער

 .ןדיי רַאפ שיאיירבעה ןיא ןעגנולייצרעד ןבעג ריא ןיא לָאז ןעמ זַא ,ןייז טרעוו לָאז

 ,רעטשרעביוא רעד זיא טביולעג ןוא ,ןכיירגרעד וצ ךַאז ערעווש ץנַאג ַא ןעוועג זיא סָאד
 עשידיי ןבָאה ןַאד טניז ןוא ,ןפַאשעג יז בָאה ךיא ןוא קיפליהַאב ןעוועג רימ זיא סָאװ
 ןלייצרעד ייז ןוא ןביירש ייז ןוא ןונגס םעיינ םעד-טָא טימ ןצונַאב ךיז ןעמונעג רעביירש
 ,רעפַאשַאב םעד טשינ טקנַאד ןעמ ןוא טשינ ןעמ טנָאמרעד ייברעד ןוא

 ךיז לָאז ךיא ךָאנ ריא טליוו ,ןגָארּפ יירד יד ףיוא סרעפטנע עניימ רעסיוא ןוא

 ןעוו ,ךעלריפסיוא רעייז -- ץלַא ןוא ,ןונגס ןשיאיירבעה ןופ ןגַארפ יד ןגעוו ןגָאזסױרַא

 ףיוא ןזָאלרעביא סע רימָאל .ךעלגעממוא ךַאד זיא סָאד ןוא ,סופ ןייא ףיוא טייטש ריא
 ףיורַא רימ טייג סע סָאװ ,סָאד זיולב םעד ןגעו טציא גָאז ךיא ןוא ,טייצ רעדנַא ןַא
 טרעוװרַאפ טָאה הרות יד .טציא ךייא ביירש ךיא ןעוו ,טנעמָאמ םעד ןיא קנַאדעג ןפיוא
 זיא'ס רעבָא ,םיאלכ-ןטרָאג ןוא םיאלכ-רעדיילק .ןעמַאזוצ סקַאלפ ןוא לָאװ --- ,זנטעש ןדיי

 ,טפָא ןעניפעג) רימ .ןונגס ןוא ךַארּפש ןופ (שימשג) םיאלכ רעביירש עשידיי טניולרעד

 (רעשיאלירבעה) רעד ןופ טכַאמ ןעמ ןוא טשימעצ ןעמ ,ןכַארּפש ריפ טימ ךיז ןצונַאב ייז יווװ
 -ךַארּפש ףיוא ןעוועג דיּפקמ קרַאטש ןבָאה ,ל"ז ,םימכח ערעזדנוא .ןָאגרַאשז ַא ךַארּפש
 -נוזַאב ךַארּפש-םימכח יד ןוא רעדנוזַאב ךַארּפש-הרות יד :טגָאזעג ןבָאה ןוא טייקגייד
 ןוא "םילחר, טכיורבעג טָאה רע סָאװ ,ןטייוצ ַא ןפרָאװעגריפ טָאה רענייא ןוא רעד
 -םיאיבנ רעד וצ טרעהעג --- הצילמ יד ."הנשמ, ןופ ךַארּפש רעד טיול *תולחר, טשינ
 ,רעד זיא טביולעג ןוא .םימכח יד ןופ ךַארּפש רעד ןיא זיא --- ןדער סָאד ןוא ךַארּפש



 3 םירפס רכומ עלעדנעמ ןופ ןירב

 זיא ,םרָאפ ןייז ,הרוצ ןייז סָאװ ,ןונגס ַא ,ןטָאבעג יד-טָא וצ טרעהעגוצ ךיז טָאה סָאוװ
 סָאװ ,ןכַאז יד ןופ זיא ,רעטקַארַאכ ןייז ,ןעזסיוא ןייז ןייגרעד טשינ ןָאק ןעמ ןוא שטשוטמ
 "ןותאה יּפ רעד יו תושמשה-ןיב ןופ טייצ רעד ןיא ,תבש-ברע ןרָאװעג ןפַאשַאב ןענייז
 ,(לזייא ןופ ליומ סָאד)

 ןצרַאה ןצנַאג ןטימ ביל ךייא טָאה סָאװ רעד
 שטיוװָאמַארבַא .י .ש

 'ב ךרכ ,"תומושר , ןיא טכעלטנפערַאפ

 ףךרכ) "רמועהש ךובלמַאװ ןשיאיירבעה ןרַאפ ןבירשוצנָא טיירגעג ךיז טָאה יקצינוואר .ח .י (}

 "עהנעמ ןופ עקינייא .ןונגס ןשיאיירבעה סעלעדנעמ ןגעװ לקיטרַא ןַא (1906 -- ו"סרת ,'א תרבוח ,יא
 .רֹמאֵמ ןייז ןיא טכַארבעג רע טָאה ןעגנוגָאזסױהַא סעל
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 קילַאיב .נ .ח וצ
 (שיאיירבעה ןופ)
 ,1907 רעבמעווָאנ ןט28 םעד

 !קילַאיב רעביל ןיימ ,ךייא וצ םולש

 ,"םינצבקה רפסק םעד ןופ ןגיוב ריפ יד ןוא ווירב רעייא ןעמוקַאב ןטכענ בָאה ךיא
 קמע; רפס ןיימ ןופ לטיּפַאק ַא ייברעד ןקיש ֹוצ ןוא ןרעפטנע וצ ךימ לייא ךיא ןוא
 טייז ריא בושח ןוא רעייט יוװ ,ןזייווַאב וצ טימרעד ,טגנַאלרַאפ טָאה ריא יו ,"אכבה

 ,םייוו ךיא .רימ ןגעק קידלוש טייז ריא זַא ,ןטלַאהעג טשזנ ךיא בָאה לָאמנייק ןוא ,רימ
 ןָאט וצ טיירג דימת טייז ריא זַא ןוא ךימ טָאה ריא ביל יו ,סיױו ךיא ,רערעייט ןיימ
 .ןרעג רעייז ןליוו ןיימ

 טקישעגסױרַא ךיא בָאה לוסנָאק םענופ גנוקיטעטשַאב רעד טימ טנעמוקָאד םעד
 -שג טימרעד טָאה'מ סָאװ טשינ ךיא סייוו טציא זיב ןוא ,ןַאלּפַאק וצ ןכָאװ יירד ַא ןיוש
 זַא ןַאלּפַאק ןגעו ןבירשעג רימ טָאה ריא סָאװ ץלַא !רעפטנע םוש ןייק ָאטשינ .,ןָאט
 ןוא תוילוגרמ 'ה וצ ןפָא ןגָאז טפרַאדַאב ריא טָאה ,רבדב ענזנ ַא יװ ,ןזָאלעגכָאנ זיא 'וע

 ,רד וצ ,יקסוואקנילק וצ --- טעטימָאק-"הרות-דומלת; םענופ רעדילגטימ עקירעביא יד וצ
 ,ןשטנעמ ַא רעוט ַא רַאפ סע טכַאמ'מ יוװ ,ךיז ךיא רעדנואוו תמאכ ןוא .,דנַא .א ברַאפלמיה
 וצ ןוא תוילוגרמ 'ה וצ טייג ,רערעייט ןיימ ,ךייא טעב ךיא -- !רבדב עגונ ַא זיא סָאװ
 ךעלגעמ סָאװ ןָאט ןוא ןעמענרַאפ ךיז ןלָאז ייז ,טעטימָאק םענופ רעדילגטימ עקירעביא יד
 ןינע םעד ןלעוו ייז זיב ןעור טשינ ןלָאז ייז ןוא רימ רַאפ עטמַאַאב-סגנודליבו יד ייב
 טעוו'מ ןדייס ,סעדָא ןיא ,עלעטש ןיימ ףיוא ןרעקקירוצ טשינ ךיז ןָאק ךיא לייוו ,ןקידנערַאפ
 ןופ ןעמָאנ ןיא ןַאלּפַאק ךיוא ןבירשעג גנַאל ןיוש רימ ךָאד טָאה ױזַא ןוא .ןפור ךימ
 יו ,ךיילג .ןפור ךימ טעװ טעטימָאק רעד טענַאװ זיב ָאד ןטרַאװ לָאז ךיא זַא ,טעטימָאק
 טניירפ עניימ ייב רימ רַאפ ךיז טימַאב ןוא ,טוג ױזַא טייז ,ווירב ןיימ ןעמוקַאב טעװ ריא
 ,ןָאט ןפרַאדַאב ייז סָאװ ןָאט וצ ייז ןקעוי ןוא ןָאט טלָאז ריא ןוא

 ליפ טימ ןביײרשנָא יינסָאדנופ טפרַאדַאב ךיא בָאה ,ָאד קיש ךיא סָאװ לטיּפַאק רעד
 ןשיווצ דיישרעטנוא ןַא זיא'ס לייוו ,"הלשה, ןיא ןסַאּפנײרַא ךיז לָאז סע ידכ ,ןעגנורערנע
 טייג סָאװ ,לטיּפַאק ַא ןוא ,ךוב ַא ןיא ןעלטיּפַאק ערעדנַא ןשיווצ טמוק סָאװ ,לטיּפַאק ַא
 ןוא יו טציא רימ ןעוט ןגיוא יד שטָאכ ,ןָאטעג סע בָאה ךיא ןוא .ןײלַא רענייא ,ןיילַא
 עכעלטע ןיוש .ןביירש וצ ןטָאברַאפ רימ טָאה'מ ןוא רעווש ןָא רימ טמוק ןביירש סָאד
 רימ טעוו'ס טענַאװ זיב טרַאװ ןוא טשינ ביירש ,טשינ ןעייל ,טשינרָאג וט ךיא יו געט
 .ןרעוו רעסעב



 ךוב'עלעדנעמ סָאד 0!

 יא םיא טיג ןוא םיא טסירג ,טניירפ רעזדנוא ,םעה"דחא וצ ןניירש טעוו .ריא זַא
 רעד ךרוד ןרעוו טביולרעד טעוװ טפַאשלעזעג עשירַארעטיל יד ןעוו .תוכרב עניימ רעב
 ןגעוו לייטרוא ןוא גנוניימ רעייא ךיוא רימ טביירש ןוא ,טימ רימ טלייט -- גנוריגער
 ןצנַאג םענופ ןעמָאנ ןפיוא ןפורעגנָא םיא בָאה ךיא .טקישעג ָאד סָאװ ,לטיּפַאק םעד
 ?(ףרָאד ןיא) "רפכב; ןעמָאנ ןטימ רעסעב םיא ןפורנָא רשפא ןוא ,"אכבה קמעב; ךוב
 ,טלעפעגו ךייא יוװ טוט ---

 ןעמָאנ ןיימ ןיא םורַא םיא טמענ ןוא יקצינבאר ןביל רעזדנוא סורג ַא רעביא טיג
 .ןצרַאה ןצנַאג ןטימ ךייא ןסירג דניזעגזיוה ץנַאג ןיימ ןוא יורפ ןיימ

 ףיױא סױרַא קוק ךיא לייו ,הבושת עיונעג ןוא ערָאלק ַא דלַאב רימפ טרעפטנע

 ,רעפטנע רעייא
 ,טפַאשביל טימ ךייא טזדלַאה ןוא ןצרַאה ןצנַאג ןטימ ביל ךייא טָאה סָאװ יועד

 שטיווָאמַארבַא .י .ש

 טימ ךרודַא ךיז טדער .יקצָארט 'ה טניירפ ןרעייט רעזדנוא ןעמָאנ ןיימ ןיא טסירג

 ,םינינע עניימ ןגעוו םיא

 ווָאנבוד .ש וצ

 (שיאיירבעה ןופ)

 ,1908 רַאונַאי 8 ,עווענעשז

 !ישפנ דמחמו יבוהא ךל םולשו

 ערעייא ןוא ,גָאטנריױבעג ןיימ ןופ גָאט טעניא ןעמוקַאב ךיא בָאה ווירב ןרעייט רעייא

 יורפ רעייא זַא ,העידי יד .דזירפ ַא רימ רַאפ ןעוועג ןענייז תוכרב סיודפ רעייא ןוא

 ללּפתמ ןיב ךיא .רעיורט ןוא םירוסי טפַאשרַאפ רימ טָאה ,קנַארק ןכָאװ סקעז ןיוש זיא

 ךיא .ןרעו טנוזעג ןכיגניא רָאג לָאז יז ,המלש האופר ַא ןקיש ריא לָאז רע ,טָאג וצ

 ןרערט ךיז רימ ןסיג ,ךייא ןגעו דער ךיא ןעוו ןוא ,רערעייט ןיימ ,ךייא ךָאנ קנעב

 יו ןעמַאװצ ןעוועג ןענייז רימ ןעוו ,ןטייצ עטוג ןעוועג ןענייז סע .ןגיוא עניימ ןופ

 טכַארטעג ןבָאה רימ ןוא טסייג רעד טורעג זדנוא ףיוא טָאה'ס ןעוו ,ןטייצ --- ,רעדירב

 ,רוטַארעטיל ןייז ןגעוו ןוא לארשי קלָאפ םעד ןגעוו טסעומשעג ןוא ןבירשעג  ןוא
 | ...טציא ןוצ

 ןייק טעברַא ןיימ וצ ןרעקמוא ךיז ךיא לָאז םורַא טייצ רעצרוק ַא ןיא זַא ,ךעלגעמ

 -ַאב וצ ןוא גרוברעטעּפ ןייק טרָאד ןופ ןרָאפ וצ גנונעפָאה ַא ךיא בָאה ןַאד ןוא !,סעדָא

 יז) ַאדשזעידַאנ רעטכָאט ןיימ ןוא ,(= ריאמ ןוז ןיימ) רעדניק עניימ טימ) טרָאד ךיז ןצעז

 -ַאב ןלעוו ןוא ןעז ךיז רימ ןלעװ ,(גרוברעטעּפ ןיא ןעניואוו רעדניק ןוא ןַאמ ריא טימ

 .לָאמַא יו טפַאשטניירפ רעזדנוא ןעיינ

 ,ןעגנַאגרעד טשינ ךייא וצ זיא ווירב רעקירָאיַארַאפ ןיימ סָאוװ ,גנַאב רעייז טוט רימ

 -ַאב ווירב ןקיטציא ןיימ טָאה ריא יצ ,ןלייטטימ רימ רעייז ןוא רעיז ךייא טענ ךיא ןוא

 -- -- --- ,ןקיאורַאב וצ ךימ טימרעד ןוא ןעמזק

 ,קוחרמ ךקבחמו בל לכב ךבהוא
 שטיווָאמַארבַא .ש

 רָאי ײװצ ַא טכַאוברַאפ ןוא ןעמָארגָאּפ יד ןופ סעדָא ןופ ןפָאלטנַא ,טסואַאב יװ ,זיא עלעדנעמ (}
 .ץייווש רעד ןיא

 םיריש טכעלטנפערַאפ ,1859 ןיא .בעג ,שטיװָאמַארבַא ליאכימ ,ןוז רעקיצנייא סעלעדנעמ --- ,ריאמ (2
 ,שידיי ןיא טצעזעגרעביא לייט ַא ,שיסור ןיא

| 
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 דו

 ןוָאנבוד .ש וצ

 (שיאיירבעה ןופ)
 (ןזיװעגנָא טשינ טָאטש יד ,1908 רָאי ןבלעז םע ז ןופ)

 !ווָאנבוד רעביל ןוא רערעייט
 רעייא טימ ןוא רעטרעװ עצרוק ערעייא טימ טיירפרעד ,רערעייט ,ךימ טָאה יויא

 טשינ ןיב ךיא ביוא .דייר ערעייא ןייז תמא ןלָאז יאוולח ,בורקב רימ ןביירש וצ החטבה
 ןיימ ,ריא טנכער סָאװ .וירב ערעייא טימ ןייז הכזמ טָאג ךימ לָאז ,ךייא ןעז וצ זוכוז
 ךיז ןלָאז רימ ,גנונעפָאה ַא ָאד זיא ? עז ךיז ןלָאו רימ ,גנונעפָאה ַא ָאד זיא ,רערעייט
 ,טשינרָאג סייוו ןײלַא ךיא !?לָאמַא יו ןכערּפשעג ערעזדנוא ןעיײנַאב ןוא ןפערט רעדיוו
 ...עניימ טשינ זיא טייצ ןיימ ןוא טנעה יד ןיא ךיז ייב טשינ ןיב ךיא לייוו ,טשינ סייוו ךיא

 טשינ רעמ ןָאק ןוא ןדער טשינרָאג ןָאק ךיא זַא ,קרַאטש ױזַא ךייא ךָאנ קנעב ךיא
 ,ןייז ךיראמ

 ,דניירפ רעיירט רעייא ךייא טשטניוו סע יװ ,ןדירפוצ ןוא ךעלקילג טבעל
 שטיוָאמַארבַא .ש

 (עווענעשז ןייק) םכילע םולש וצ
 ,1908 ץרעמ 21 ,סעדָא

 ! לקינייא רעקיצרַאהביל

 סָאװ ,טוגמוא רַאפ טשינ טמענ ןוא ,ווירב רעייא רַאפ ךייא קנַאד םענייש ַא ,ןסיורג ַא

 אל ןיב ךיא זַא ,טשינ ןעד ריא טסייו .טציא זיב טרעפטנעעג טשינ ךייא בָאה ךיא

 שממ ,רעוװש ןָא רימ טמוק סע ?ןביירש-ווירב ףיוא ליופ קרַאטש ,יוא ,ליופ ,םכילע

 סע יו ,רעטניט םענעקורט ַא ןיא ךָאנ טרפב ןוא ,ןעּפ יד ןעקנוטנייא ,ףוס םי תעירקפ

 ? דניזעגזיוה רעייא טכַאמ סָאװ ןוא טרָאפ ריא טכַאמ עשז-סָאװ ,לָאמַא רימ ייב ךיז טכַאמ

 ,תמא םעד טסייו ,אוה ךורב ,טָאג ? ןָאט וצ העדב ריא טָאה סָאװ ןוא טנוזעגו 'ןיא טייז

 .ןצרַאה ןצנַאג םענופ ,ןבעל טוג ,קיאור ַא ,קילג ליפ ךייא שטניוו ךיא זַא

 טנַאמרעד ןוא הסוכ ַא רדס םייב טכַאמ .חסּפ ןרשכ ַא טָאה !ךייא בוט-םוי סוג

 .תחנ ליפ ךייא ןיא ןבעלרעד ליוו סָאו ,דניירפ רעייא ,ךימ ןטוג םוצ

 שטיווָאמַארבַא .י .ׁשי

 ,דניזעגזיוה רעייא ןוא ךייא ךעלדניירפ ןסירג ועטכָאט ןיימ ןוא בייוו ןיימ
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 םכילע םולש וצ

 ,(1909 לירּפַא 5) ט"סרת חסּפ ברע ,סעדָא

 !לקינייא רעקיצרַאהביל ,בוט-םוי טוג

 -סױרַא רימ ייב ,ץרעמ 20/17 םענופ ווירב רעייא ןיא ,ריא טָאה טנוזעג קיטש ַא
 ריא יו ,ענימ רעקידנעריר רעטוג רעד טימ ןוא ןעצכערק ןכעליירפ רעיא טימ ןעמונעג
 ףיוא ךייא טרעדנואוו סע רָאנ ,זגורב טינ טייז ריא ,טינ ךייא טסירדרַאפ סע וַא ,טגָאז
 ַא ךעבענ ךָאד טייז ריא לייוו ,ווירב (?) ייווצ ףיוא ןיוש טינ ךייא רעפטנע ךיא סָאװ ,רימ
 רַאפ ןעמעננָא ןוא עלעכיימש ביל ַא טימ ץכערק ַא ,יוא .דנו-ענ ךָאנ וצרעד ןוא ! הלוח
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 טָא -- דניק קנַארק טבילעג ,טוג ַא ייב לָאמַא רָאפ-טמוק סע יװ ,ךַאז ערקירּפ ַא יא ביל

 ןיב ךיא ,לקינייא רערעייט ,ָאי !ץרַאה קיטש ַא סיוא טסייד ,רעסעמ ַא יו טכעטש סָאד
 טרעדנוה ,טכערעג ,טכערעג ךעבענ טייז ריא .ווירב ןביל רעייא ןופ טרירעג קרַאטש
 טימ טקילעזטיילעג ךימ טָאה טָאג זַא ,ןָאט טנָאקעג ךיא בָאה סָאװ רָאנ .טכערעג לָאמ

 ,דניצַא ךָאנ ןוא ,טעב ןיא ןגעלעג ,קנַארק ןעוועג ךיא ןיב טעמכ םישדח ייווצ .קנערק ַא

 זיא טיײהקנַארק ןיימ ןטפערק יד ייב טכער טינ ךָאנ ךיא ןיב ,ןיוש טעברַא ךיא םגה

 זיא ּפָאק .ּפָאק ןטימ ץלַא ןוא טעברַא עקיטייז ןוא ענעגייא ליפוצ ןופ ןעמוקעג רימ
 עקידנעטש ןוא ךיז ןרעגרע סָאד ,ןליפ סָאד !ץרַאה סָאד ,ץרַאה סָאד ,יוא ,רָאנ ,טע ךָאנ
 ןעמ טעּפַארד ;יַא !םינָארַאנ ןױיי זדנוא ייב ָאד ןענייז ,יַא !סָאװ טָא -- קיטיײװצרַאה
 ץלַא סעפע ט'רמאל ןעמ !טנעוו עכיילג יד ףיוא רוטַארעטיל רעד ןיא זדנוא ייב ךיז
 ןיא ףיט טעה-טעה ,ּפָארַא ןוא ףױרַא -- קירוצ-ןוא'ןיה יירד ַא טימ ,םורַא-ןטניה ױזַא
 ךיז ױזַא טַאלג ...סטכינ ריד ,סטכינ רימ !טשינרָאג --- ?סָאװ ןוא ,ןירַא תוריקח
 ונ ,אלימ -- ,"הציב; ןיא ךעבענ ךיז טשטעווק דיי ַא -- :עגושמ ןוא טנוזעג ןוא שירפ
 טייז ,דיי 'ר ,דלַאװג -- ָאד שינעשטעווק ַא ,ָאד רעבָא ,יתית אכיהמ ,ריד ךיז שטעווק
 טזָאל ,טינ טלזיירג ,טינ טיירד ,רעזעל יד ףיוא ,ךייא ףיוא תונמחר טָאה !עגושמ טינ
 טסָארּפ ַא ,טרָאװ ַא ןרעה ןעמ זָאל ןוא רעטנָאלּפעג ַא ןיא ,רענייטש ןיא ןירַא טינ ךיז

 -- -- -- !טרָאװ קידנעטשרַאפ
 רימָאל .ןלַאפרַאפ רָאנ !טדערעצ ױזַא ָאד ךימ בָאה ךיא סָאװ ,טינ !ןבעל'כ ,ס"ױו ךיא

 רעייא טכַאמ סָאװ ,סעּפע ריא טכַאמ סָאװ ,רימ טגָאז .ןכַאז ערעכעליירפ ןופ ןדייר רעסעב
 ריא טסיױו ?ייז ןופ טינ לָאמנייק רימ (ריא) טביירש סָאװרַאפ ? רעדניק ערעייא ,בייוו
 ןוא תחנ ליפ עלַא ךייא שטניוו ןוא עילימַאפ רעייא (וצ) טוג) רעייז ןיב ךיא זַא ,טינ ןעד

 םיא ?טינ לָאמנייק רימ (רע) טסירג סָאװרַאפ ?ץיווָאקרעב טכַאמ סָאװ ןוא ?קילג

 ,דניק ןוא בייוו ןייז טימ םיא .רימ ןופ ןסירג ָאי טוָאל
 ןבָאה סעּפע טעװ ריא ןעוו ,ױזַא דימת סע טוט ."לטינשסיוא,, ןרַאפ ךייא קנַאד ךיא

 וליפא ?ןָאטעג רימ יז טָאה סָאװ ןוא -- ךימ טצעש ,ריא טגָאז ,עקירעמַא .רימ ןגעוו
 עשידיי עניימ רימ ייב ןפיוקּפָא --- ,ןָאט סעּפע טלָאװעג טָאה סָאװ (? טקנעדעג ריא) רענעי
 !עקירעמַאמ יל יואו ,ָאד זדנוא ןופ יל יוא .ןרָאװעג ןגיושטנַא ךיוא זיא ,קרעוו

 ,רעייא ךייא טשטניוו סע יװ ,קרַאטש ןוא שירפ ,טנוזעג רימ טייז ,ונ
 םירפפ רכומ .מ

 .ךעלדניירפ רָאג עילימַאפ רעייא ןוא ךייא ןסירג ? ב"ב ןוא בייוו ןיימ

 (עילַאטיא) יװרעג ןיא עירָאטאנאס א ןיא ןענופעג ךיז ,קנַארק ןעוװעג טלַאמעד זיא ע"ש 4

 ,ךניזעגזיוה --- תיב ינב (2

114 

 ימעןב וצ
 (1909) טייסרת ,חסּפ מ"הוחד 'א ,סעדָא
 (שיאיירבעה ןופ)

 ! רעטלייוורעדסיױא ןוא רערעייט ןוא רעביל ןיימ

 ךיז טיירפ --- : ןשטנואוו ןוא תוכרב טימ וויוב ןרעייט רעייא ףיוא ךייא רעצטנע ךיא
 רעייא .רעייט רעייז רימ ןענייז סָאװ ,רעדניק ןוא יורפ רעייא ,ריא געט-בוט-םוי יד ןיא
 -םוי ליפ טפַאשרַאפ רימ טָאה ,סייררעביא ןרעגנעל ַא ךָאנ ןעמוקעגנָא רימ זיא סָאװ ,ווירב
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 םישדח ייווצ ַא ןיב ךיא לייוו ,ןבירשעג טשינ רעהַא זיב ךייא בָאה ךיא .האנה עקידבוש
 ןיימ ךיוא .טעב ןיימ ןופ ּפָארַא ןיב ךיא יו געט רָאּפ ַא טשרע זיא'ס ןוא .קנַארק ןעוועג
 זיא רימ ייב .טנוועג ,םשה ךורב ,רימ ןענייז טציא ןוא ,קנַארק ןעוועג זיא יורפ
 -רַאפ ןוא ביירש ךיא ,ןשטנעמ עלַא יו ףָאלש ןוא קנירט ,סע ךיא .ָאטשינ סיינ םוש ןייק
 -ייטש רעד יװ ,רוטַארעטיל רעשיאזירבעה רעד טימ ,טעברַא רעקיליײה רעד טימ ךיז םענ
 ןסעגרַאפ טשינ טעז ןביירש רימ טעװ ריא ןעוו ,ךייא ןופ טעב ךיא .לָאמ עלַא רעג
 ,רעטכעט ןוא ןיז ןוא יורפ רעיא ןכַאמ סע סָאװ ןוא טכַאמ ריא סָאװ רימ ןלייטוצטימ
 .חור-תחנ ןוא דיירפ ןפַאשרַאפ רימ ריא טעוװ טימרעד ; ךעלריפסיוא ץלַא

 יז ,לארשי-ץרא ןייק ןרָאפעגקעװַא ןענייז קילַאיב ןוא יקצינבאר טניירפ ערעזדנוא
 'רה טניירפ רעזדנוא טכַאמ סע סָאװ רימ טביירש .םילשורי ןיא חסּפ םעד רעכיז ןרעייפ
 ךיא ןוא ןבירשעג טשינ גנַאל ןיוש רימ ןבָאה ייז .הנשוש יורפ ןייז ןוא ןָאסרעבאה יבצ
 ןוא ןייפרוג 'ה ןענעגעגַאב ריא טעוו רשפא .,ןענייז ייז ואוו ןוא ןכַאמ ייז סָאװ טשינ סייוו
 .ןעמָאנ ןיימ ןיא ייז טסײרג ,יורפ ןייז

 ,קיטכירפיוא ךייא רערַאפ ןוא ןצרַאה ןצנַאנ ןטימ ביל ךייא בָאװ ךיא
 שטיווָאמַארבַא .י .ש

 1ד5פ

 ןאמטוג ןוא קילַאיב ,יקצינבאר וצ
 (שיאיירבעה ןופ)
 ,(1909 ,יַאמ םורַא) ט"סרת רייא 'ו ,סעדָא

 טָאה ריא סָאװ ,(ןויצ ןופ ןשטנעב ריד לָאז טָאג) *! ןויצמ 'ה ךכרביא ַא טָאטשנָא

 ,עכעלקילגמוא ןופ דליב קירעיורט ַא רימ טקישעג רָאג ריא טָאה ,ןקיש רימ טפרַאדַאב
 ןוא םינצבק סיוא רימ ןלעפ ,קיטייוי רימ ןפַאשרַאפ וצ ידכ ,טײלעמערָא עטקירדרעד
 ןּפַאכ ךָאנ טעװ ריא ?ךָאנ טקישעג רימ טָאה ריא סָאװ ,בעל ךיא ואוו ,ָאד טייל עמערָא
 לָאז טָאג !םולש -- לייורעד ןוא .םײהַא ןעמוקקירוצ טעוװ ריא ןעוו ,קסּפ ןתמא ןַא
 ןייק טשינ ןוא תחנ -- דנַאל ןיא טוג רָאנ ןעז טלָאז ריא ןוא ןויצ ןיא ןשטנעב ךייא
 ...טײקמערָא ןייק טשינ ןוא תורישע ,רעצ

 -רַאפ םעד ךייא בָאה ךיא סָאװ ,רעלָאמ רעקיטכערּפ רעד ,ףלָאװ-שריה 'ה ז"כומ רעד
 רזח ,ופי ןייק ,םיהַא םוא טציא ךיז טרעק .טיא ןגעוו סטוג טדערעג רעטניוו םענעגנַאג
 רָאנ סָאװ טימ םיא ןפלעה וצ ךיוא טעב ךיא ןוא לָאמַא ךָאנ השקב ןיימ רעביא ךיא
 זַא ,ךָאד טסיױו ריא .ךַאז עטוג ַא רַאפ ןעמענפיוא סע לעװ ךיא ןוא ,ךעלגעמ זיא'ס
 -יטייל ַא זיא רע .טוג ןייז םיא לָאזס זַא ,ליוו ךיא ןוא טנעָאנ רימ ןענייז םינינע ענייז
 קרַאטש רע ןָאק בושי-לארשי-ץרא םעד ןוא רעלטסניק רעכעלרעדנואוו ַא ןוא שטנעמ רעש
 ,ןעמוק ץונוצ

 ןייז וצ ףרַאדַאב סע יוװ טנוזעג ןיימ וצ ןעמוקעג קירוצ טשינ ץלַא ךָאנ ןיב ךיא
 ,סַאג ןיא סױרַא טשינ יג ןוא זיוה ןיא ץלַא ךָאנ ץיז ךיא

 ןעמוקקירוצ רעיא ףיוא סױרַא קוק ןוא ךייא ךָאנ קנעב ןוא ביל ךייא בָאה ךיא
 ,דלודעגינוא טימ

 שטיװָאמַארבא יי .ש

 ,ךוזַאב ַא טכַאמעג ןַאה ןבָאה יקצינבאר ןוא קילַאיב ואװ ,לארשי-ןירא ןייק טקישעג זיא ווירב רעד
 טקישעג ןבָאה (ןויצ-ןב -- ןַאמטוג .ש טימ ןעמַאזוצ) ייז סָאװ ,לטרַאק טרירטסוליא ןַא ףיוא רעפטנע ןַא
 .יברעמ לתוכ םייב ,אמתסמ ,טיל עמערָא טימ ,ןעלעדנעמ וצ
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 גרוברעטעּפ ,"דניירפ רעד, עיצקַאדער רעד וצ
 ,1909 ינוי 29 ,"עזדָארבדָאּפ; גנונייאווד רעמוז

 ! *דניירפ, רערעייט

 רעד וצ בָאגוצ ַא ןענייז ןוא הרות רעד ןיא טינ ןעייטש סָאװ ,תוכמ יז ןופ ענייא

 ַא .קרָאי-ינ ןיא "ינַאּפמָאק גנישילבָאּפ ורביהק יד רעכיז ץנַאג זיא ,ןדיי ףיוא החכות

 -ַארַאּפ ַא זיא סָאד .תוכמ סהערּפ ןופ עכעלטיא יוװ ,ךעלהכמ טימ עסיורג ַא סע זיא הכמ

 .ידיי רעד ףיוא טצעזעג ,םיברה וניתונועב ,ךיז טָאה סָאװ ,סבלעזַא לצערק ןיט ַא ,טיז

 ,ךיז טכַאד .רענטרעגנייו ןיא ערעסקאליפ יד יװ טגָאנ ,יז טגָאנ ןוא דוטַארעטיל רעש

 ךיז זיא'ס ?"ינַאּפמָאק גנישילבָאּפ ורביה, ַא -- ,לצערק ַא סנױזַא זיא סָאװ ,גולפ ןיא

 עשירַארעטיל סמענעי ,ימ סמענעי ןענעחקל סָאװ ,עכלעזַא טייל-חרבח עינַאּפמָאק ַא רָאנ

 קינייװ ,ןדיי ןבָאה םיבנג ,קעלש קיניוװ ? שער המ .טינ רעמ .ּפֶא סע ןקורד ןוא טעברַא

 ןוא םיבנג ןענייז םיבנת ?סנױזַא ָאד ןיא סָאװ ,אלימ ? ענױזַא ןוא ענױזַא טייל-הרבח

 ,ןריושעג ףיוא םיניבמ ןייק טינ ,ערעדנַא ןגָאז ןענָאק ױזַא ,טָא --- .ןדיי ןביילב ןדיי

 ואוו ,ףוג ןיא ,טרָא םעד) רַאפ רָאנ קָאטייװ ַא ,ןעניימ ייז טיול ,זיא ריוושעג ךעלטיא סָאװ

 ןעמ ףרַאדַאב ךיז ןרָאטקָאד ןוא טינ סע טָאה רעדילג עקירעביא יד וצ ,ךיז טצעז סע

 רערעייט ,רעבָא ריא !ַאש ןוא -- לגײט-קינָאה ַא וצ-גייל םענ לַאפ ןטסגרע ןיא .טינ

 סָאװ ,ןטפירש| עניימ ןופ דנַאב ַא רימ ןקישניײרַא םייב *!ַאשש :טינ טגָאז ,"דניירפ ;

 ןעמָאנ םעד רעטנוא ןבעגעגסױרַא גנַאל טינ טָאה *ינַאּפמָאק גנישילבָאּפ ורביה , יד

 -רַאפ ןוא !ץעינַאּפמָאק ַאזַא דלאווגש ,דלַאװג ןעירששג ריא טָאה -- ?ןטפירש עטצעל,

 *? קרעו ערעייא עלַא רדסכ ןקורדרעביא ,ךייא ףיוא סנטסיימ טצעזעגנָא ךיז יז טָאה סָאװ

 סואימ ַא ;עינַאּפמָאק עסואימ ַא זיא'ס זַא ,טייטשרַאפ ריא ,ןמיס ַא זיא טיירש ריא זַא

 סָאד -- ןדָאש ןָא טוט סע טייו יו ןוא סנױזַא זיא סָאד ךעלטנגייא סָאוו רָאנ ,לצערק

 ױזַא טשינ טסיױו רענייקק :עקַאט לטרעוו סמלוע םעד .רימ טזָאלעגרעכיא ריא טָאה

 -רעד ןוא ץכערק ךיא ,יתית אכיהמ ."טשטצווק ךוש רעד ןעמעוו ,רעד יו ,קָאטייו םעד

 .ךעלגעמ רָאנ יו ,ןצרוק ןיא קָאטייוװ ןסיורג םעד גנַאלרַאפ רעייא ףיוא רעלק

 ןטפירש סנעמעוו ,םעיז עקַאט הכמ ַא *ינַאּפמָאק גנישילבָאּפ ורביהש יד זיא הליחתכל

 טימ טביירש ,תוחוכ עלַא טימ ,ךעבענ ,טעברַא רענעי .רבחמ-תכמ טסייה יז .טנעחקל יז

 טנוזעג עצנַאג סָאד ,טינ טּפָאלשרעד ,טינ טסערעד ,רענייב ענייז ןופ ךרַאמ טימ ,טולב

 טלַאפַאב ,"ינַאּפמָאקק ענייש יד גנילצולּפ טמוק ,ןיייוַא קרעוו טנייז ןיא רע טגייל סנייז

 לקיטש עקיצנייא סָאד -- ,ןגעמרַאפ טעװערָאהרַאפ ןייז וצ טמענ ,םיא טבױרַאב ,םיא

 ןוא ,טגרָאזרַאפ טינ זיא רעטלע ןייז ,טרַאװק ,טרַאד רע .ןבעל ןיא סנייז שינעטלַאהנָא

 ןָאק בנג ַא טימ יז ןכיילגרַאפ ךָאד .קיד ןוא בָארג טרעוו ןוא טסייר ,טסייר ,הכמ יד ,יז

 ךעבענ זיא רע ,ךעבענ :ןגָאז ךָאנ ןעמ ןָאק ,זיא השעמ יד יי ,בנג ַא ףיוא .טינ ןעמ

 ,"ןמחל איבי ושפנב; עקַאט שממ .גנירג טינ ןָא םיא טמוק טיז ב לקיטש ןייז !בנג ַא

 ןיא טכירק ,טנעו עכיילג יד ףיוא ךיז טעּפַארד רע -- ןבעל סָאר ןייא ךיז טלעטש .רע

 עלַא תעשב ,ןגער-סוג ַא ,טניױוװ םערוטש ַא ןיא טכַאנײיב םורַא-ןטניה ,רעטצניפ רעד

 ,יודיוו ןגָאז רע געמ ,םיא ןעמ טּפַאכ .סרעגעל עג עמערַאוװ עכייוו ףיוא קיאור ךיז ןפָאלש

 טינ םיא טימ ךיז ןרעהעג טייל עכעלרע .ןייב ַא ןכערב םיא גטמ ,טביולג טָאג ןיא רעוו

 טנעחקל ,לידבהל ,"עינַאּפמָאק; ענעי עשזיןגעקַא .שוּפיע ןַא יו םיא טכייוו רענעלטיא ,ןָא

 טמעש יז ,גנירגו ןָא ריא טמוק סע ,סַאג רעד ףיוא גָאט ןלעה ןטימניא יירפ ןוא קנַארפ

 ורביה ןופ גַאלרַאפ ןוא קורד, : טייקטיירב טימ ןפָא ץנַאג ךיֹז טעמתח ןוא הלילח טינ ךיז

 ַא טעװ :ךייא גערפ ךיא ."קרָאי-וינ ,טירטס לַאנַאק 88-87785 ,ינַאּפמָאק גנישילבָאּפ
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 עשהבנג ףיוא לביטש ַא; :רעגייטש ַא ןביירש ןוא דליש ַא ןלעטשסיורַא םיבנג הרבח
 ַאזַא ןוא ַאזַא ,רעמונ ַאזַא ןוא ַאזַא ,סַאג ַאזַא ןוא ַאזַא ,טייל-הרבח עסיוועג יד ןופ ןכַא;
 ןכיילגרַאפ טינ הלילח ןעמ ןָאק םיבנג טימ זַא ,ןעגנורדעג ןופרעד ךָאד זיא *? טָאטש
 הכמ ןימ ַא זיא יז ,ןעד סָאװ אלא ,"גַאלרַאפ ןוא קורד , ריא טָאה סָאװ ,עינַאּכמָאק יד
 ,ךיז רַאפ ןײלַא ןעמָאנ ריא טימ

 ,טנַאקַאב יוװ .םירפס-ירכומ תכמ ַא טרעוו ןוא רעביא הכמ יד טייג 'ובחמז תכמ ןופ
 טימ ,רשוי טימ ,טייל עכעלרע עתמא רוטַאנ רעד ןופ רעלדנעהכוב עלַא ערעזדנוא ןענייז

 -ניײרַא הכמ יד ךיז טָאה ,?גַאלרַאפ ןוא קורד, ריא טימ עינַאּפמָאק יד טניז ןוא ,תונמחר
 ,חומ רעד ,טכַאדעג-ָאד-טינ ,טיירדרַאפ ייז ךיז טָאה סע .ּפָאק ןיא קינייװניא ייז טּפַאכעג
 ןעיצַאב ,עינַאּפמָאק רעד וצ ,ייז טיצ סעּפע !ונמחר ואוו ,רשוי ואוו ,טייקכעלוע ראוי
 -נָא סע ייז לָאז סע .רעצעלּפ עגיח יד רַאפ *גַאלרַאפ ןוא קורדש ריא ןופ *הרוחס ,הפרט;,
 ,טרעקרַאפ ,רעביירש יד קזיה םרוג ןענייז ןוא תורשכב טינ ןעלדנַאה ייז סָאװ ,ןרַא ןביוה
 לא םענעי טָאה ןעמ סָאװ ,האנה טיורג רַאפ ,עלעכיימש ַא טימ ךָאנ לָאמַא סע ןעוט ייז

 -לַאנַאק ןופ זיא הפגמ ַא סעּפע !םלוע לש ונובר ,יוא .?טפייפעגנָאא רעביירש םענעי
 | ,םירפס-ירכומ ףיוא ןעמוקעג טירטס

 ןיא ךיז קידנקעלּפטנַא ,רעטייוו טייג הכמ יד ,קֹע ןייק טינ ךָאנ זיא לייוורעד רָאנ
 ,ארבס רעד ןיא וליפא קידנטלַאה .זיא רע ליופ יוו ,טזייװַאב ןוא *רעּפרעק ןשידזיי, םעד
 םענייא ןיא ןעמ געמ ,רעדנעל ןשיוװצ ךַאמּפָא רעשירַאדעטיל ןייק ָאטינ זיא'ט םאב זַא
 יב רָאנ ,סע ךיז טקישעג ןעוו זיא ,דנַאל ןרעדנַא םענופ םירפס יד ןקורדרעביא ייז ןופ
 ןסור ,רעדנעלגנע ,ןזיוצנַארפ ,ןשטייד יװ ,ןכַארּפש ענעדיישרַאפ ןופ רעקלעפ ענעדיישרַאפ
 לָאז ןושלו המוא ןייא ייב זַא ןרָאװעג טרעהעג סע זיא ןעוו ןוא ואוו רעבָא ,רעגייטש ַא
 דמערפ ַא ןיא ץעגרע ןעניואוו ךיז געמ המוא רעד ןופ לייט ַא שטָאכ ,סנױזַא ןפיולרַאפ ךיז
 ,עקירעמַא ןיא רעניואוונייא עשיסור זַא ,ןלעטשרָאפ טינ רָאג וליפא ךיז ןָאק ןעמ ? דגַאל
 אקנעלָארָאק ,יקרָאג ןופ ןענייז ייז יװ ןצנַאגניא ,קרעוװ יד ןקורדּפָא ןלָאז ,רעגייטש ַא
 ןטײרּפשרַאפ וצ דנַאלסור ןיא רעלדנעהכוב עשיסור יד וצ ייז ןקישניײרַא ךָאנ ןוא ,המודכו
 רעדניק עשזדיי ייב ָאי ךיז טפיולרַאפ סנױזַא רעבָא דלַאביװ .קלָאפ ןשיסור םעד ןיא ייז
 ןענייז ןדיי זַא ,זיײװַאב ַא רַאפ ןעניד ,לארשי-יאנוש ןענידו סע ןָאק ,טכער זיא'ס ןוא --
 קלָאפ ַא זיא סָאד .ןייז ףרַאדַאב קלָאפ ַא יו ,המשנ ןייא ,ףוג ןייא ,דחא יוג ןייק טינ
 טימ ןָא טינ ךיז ןרעק ,לשמל ,עקירעמַא ןיא סָאװ ,ענעי .רעדילג ענעלַאפעצ עליופ טימ
 ןענייז וליפא דנַאל ןייא ןופ יד ןוא .,ןדיי 'ינימ ערעדנוזַאב ץלַא -- דנַאל ַא רַאפ סָאוװ
 טינ טרירַאב םענייא טרירַאב סָאװ סָאד .קינייא ךיז ןשיוצ עלַא טינ ןוא דימת טינ ךיוא
 ,עקירעביא יד טינ ןליפ ,םענעי ,םעד ןגעקַא גנולדנַאהַאב עטכערעגמוא ןַא ,ןרעדנַא םעד

 -סנייטשמ ,רוטַארעטיל רעזדנוא וצ ןוא ןדנוא וצ ייוו ןוא ְךֶא זיא ,ױזַא ביוש ןוא
 ןוא םירפס-ירכומ עכלעזַא טימ ,"עינַאּפמָאקא ַאזַא טימ ,ןדנעטשמוא עכלעזַא ייב !טגָאזעג
 ןיא ןָאק סטוג ,סנייש .ןעמוקפיוא טינ רוטַארעטיל יד ןָאק ,עקילבוּפ רעטלַאק ַאזַא טימ
 -יטשרעד רַאפ ןָא טבייה ,ָאד ריא ןיא זיא סָאװ ,סטוג לסיב סָאד ןוא ,ןסקַאװ טינ ריא
 סע .ןצנַאגניא ןזָאלסיוא| ךיז טעוו סע זיב ןרַאד ,ןרַאד ױזַא טעװ סע .ןרַאד וצ שינעק
 טינ טעװ ,ןענחקל וצ ןכלעוו ייב ,רעביירש ןייק טינ זַא ןוא ,רעביײוש ןייק ןייז טינ טעוװ
 תלוכיב ןייז טינ םירפס-ירכומ ןלעװ ?סינַאּפמָאק, ןייק טינ וַא ןוא ,*סינַאּפמָאק; ןייק ןייז
 םעד ןייז םייקמ ןוא ןעניױע טעװ לארשי לכ ןוא ,הרוחס-הפרט ןעיצַאב וצ ?ןפייפוצנָא;
 !טינ ןעמ טשטנעב ,גורתא ןייק ָאטשינ זיאס זַא- :לטרעוו סמלוע

 יד ןבעגעג , ,טגָאז ןעמ יוו ,*עינַאּפמָאק, יד טָאה "ןטפירש עטצעל; דנַאב םעד ןיא
 טָאה רעדנעב עקידרעירפ יד ןיא ךיוא .זיא יז יװ ןצנַאגניא טקעלּפטנַא ךיז .ןוא "סכומש
 יז יװ ױזַא ןטפירש עניימ ייז ןיא קידנבעגסױרַא ,ץרא-ךרד טימ טריפעגפיוא ךיז יז
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 ןטַאט םייב יו טגיילעצ ךיז ,תוזע ריא ןזיװעגסױרַא דנַאב םעד ןיא סָאד יז טָאה ,ןענייז

 סָאד רָאפ רימ לעטש ךיא .סעינָאמערעצ ןָא רָאג טעװעטַאבעלַאבעג ןוא זיוהנייוו ןיא

 זַא ןבָאה רָאי טרעדנוה רעביא ןלעוװ תוינומדק ירקוח ,רעקיטירק סָאװ ,שינעלודיּפָאק

 םירוּפס יד ןשיווצ .ןלַאפוצנײרַא טנעה יד ןיא ייז ,ןבָאה היכז יד טעװ דנַאש רעקיזָאד רעד

 ןוא םשק יװ ,עכלעזַא ךיוא ןעניפעג יז ןלעוו ,שיױיי ןיא רימ ןופ ןבירשעג סָאװ ,טרָאד

 .שיאירבעה ןיא רָאג טסַאפרַאפ רימ ןופ ןענייז סָאװ ,"טייצ רענעי ןיא; ."ןגָאוװ ןיא תפי

 רעד ןופ גנוצעזרעביא ןַא זיא סָאד זַא ,ןסיוו טינ ןלעוו סָאוו ,תוינומדק-ירקוח יד טעוו'ס

 ,ייז ןיא ןושל עקידהנושמ סָאד ןייז השק קרַאטש ,(טינ סע טגָאז יז םורָאװ) *עינַאּפמָאק;

 יז טעוװ רעטייו .טרָאד עניימ םירוּפיס עקירעביא יד ןיא ןושל םעד וצ טינ טמוק סָאװ

 ,שטייטס :ּפָאק ןרַאפ ןּפַאכ ךיז ייז ןלעװ ,עקוועלירתכ טָאטש ַא טרָאד ןגיוא יד וצ ןעמוק

 הנ !רעהַא ןגיוללפעגרעביא ,ןעמכילע-םולש םוצ רעהעג סָאװ ,טָאטש ַאזַא זיא ױזַא יו

 ןלעו תוובס ןוא שינעקצוב ַא ,שינעכערביּפָאק ַא ,"וצצורתיו; ַא ןבייהנָא סע ךיז טעוו

 יּפָא רימ טָאה רעטלע רעד ףיוא זַא ,ןעמוקסורַא ןָאק'ס ? טסייוו רע .טסימ יוװ ןלַאפ

 ..!ךיא טינ ןיב ךיא זַא ,רָאג רשפא רעדָא ,ןושל סָאד ןעמונעג

 .רָאי טרעדנוה רעביא ,רעטעּפש ןעגנירדוצסיוא ןייז טלָאמעג רשפא ןָאק סניֹוזַא רָאנ

 ןוא ,ךיא ןיב ךיא .ןעמונעגּפָא טינ ןושל סָאד ,םשה ךירב ,רימ טָאה רעבָא התע תעל

 סנטשרעביױא םעד טימ ךיא לע ןושל סָאד רימ טניד סע ןוא ךיא ןיב ךיא ןמז לכ

 ריא ךיא ביגעלייוורעד .טנידרַאפ יז יו ןענעכערּפָא ךָאנ *ינַאּפמָאק, רעד טימ ךיז ,ףליה

 ,בָאגפיוא ןַא רָאנ ָאד

 עכלעזַא *ינַאּפמָאק,ַא סָאװ ,השעמ ַא ףיוא אישק ַא ,ןביולג טשינ רימ יז טעוװ רשפא

 יז זַא ,ברע ןַא 'רימ  רַאפו ריא טייז ,דניירפ רעביל ,ךייא ךיא טעב ,ןטכַארטרעביא ןָאק

 ,רענייא גרַאק זיא ריא ביוא ןוא .שינעמוקסיוא ךעלרע ריא ךייא ןופ ןעמוקַאב טעװ

 ןענייז סָאװ ,טייל עטבױלגַאב ,עכעלטנערָא ךס ַא ןופ ןעמוקַאב ,םשה הצי םא ,סע יו טעוו

 ןעּפ רעד ףיוא ליופ טינ

 ,רעייא ,גנוטכַא טימ

 םירפס רכומ עלעדנעמ

 .1909 ,162 'ג ,"דניירפ , ןיא טכעלטנפעראפ זיא ווייב רעד

 1דד

 םכילע-םולש וצ

 ,1909 ילוי 14 ,(:עזָארברַאּפ)

 !לקינײיא רעקיצרַאה ,רעביל ,םולש םכילע ,םכילע םולש

 ןגינעגרַאפ סיורג טפַאשרַאפ רימ טָאה סָאװ ,ווירב ןביל רעייא רַאפ ךייא קנַאד ַא

 ןבָאה תונמחר לָאז אוה-ךורב טָאג ,יאוולה .טנוזעג ןיא רעסעב ךייא טייג סָאוװ ,טימרעד

 רעייא טימ ןבעל ןוא ,ךיז ןרעטקָאה ןרָאּפשרַאפ טלָאז ריא ,המלש האופר ַא ןקיש ךייא ןוא

 ןוא דיירפ ןיא רָאי קיצנַאװצ ןוא טרעדנוה זיב ךעלרעדניק-סדניק ןוא רעדניק ןוא בייױו

 !ןמא ,תחנ ליפ

 ךייא ביירש ךיא סָאװ ,ךימ ןרעפטנערַאפ רעייא רַאפ ךייא קנַאד  ַא ,לָאמַא ךָאנ ןוא

 טינ ךיז טנכער סָאװ ,לקינייא רעליואו ,רעטוג תמא ןַא עקַאט טסייה סָאד טָא ,ןטלעז

 !געמ עדייז ַא ןעּפ רעד ףיוא לסיבַא ליופ זיא רע סָאװ ,רַאפרעד הלילח ןדייז ַא טימ

 זיא רע ,אלימ ?ןעּפ רעד ףיוא ןעוועג ליופ ךיוא ךיא ןיב ךָאנ זייוורוחב זַא סָאװ ,יַא

 ,1909 ,ינוי 29 ,"עזָארבדָאּפ , גנוניואוו-רעמוז
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 יו ,ןוא -- ןעוועג זיא ןעוועג סָאװ ,ַאש ? ךימ טגערפ רעוו ןוא ? ןסיוו וצ ביוחמ סע
 יט ! רוטּפ ןוא ,טגָאז קַאװטיל רעד

 -ניוו רימ ןענייז בייוו ןיימ טימ ךיא זַא ,ךָאד ריא טסייוו ,ווירב ןקידרעירפ ןיימ ןופ
 ןוא טנוזעג טכער טציא רימ ןענייז ףליה סנטשרעביוא םעד טימ .ןעוועג קנַארק רעט
 "עג ןיא ,ךעלרעדניק עלַא טימ םענייאניא ,עשטאד ַא ףיוא ָאד לסיבַא וצ ךיז ןעוועליּפ
 רעצכַאטיירק ײלרעלַא ןוא ךעלכלייפ יד ,םיאדודה ואוו ,ץלָאהנעסמיּפ ןופ רעדלעוו עטכיד
 ןוא טייג ,טייג ןגער רעדו סָאװ ,רָאנ ןורסח ןייא ,היחמ ,טוג ָאד זיא'ס .טכומש יד ןביג
 .ןרעהפיוא טינ ליוו

 ?,עטעזַאג ןייז ןיא ןביירש ,השקב ַא טימ ווירב ַא ןטלַאהרעד ךיא בָאה ןרָאטקעּפס ןופ
 ןלעו רימ ,ןעעז ןלעוו רימ .טייצ טָאה סע .טינ םיא רעפטנע ןוא ךיא גייױוש התע-תעל
 ַא רַאפ יז זיא סָאװ ,ןטלַאהרעד טנייה סעדָא ןופ ךיא בָאה ?טלעוו עיינג ןייז ...ןעעװ
 ...ןעעז ןלעװ רימ ,ןעעז ןלעוו רימ .טינ ךָאנ ךיא סייוו ,טלעוו

 זיא רימ ןגעוו ? "טפנוקוצ, ןופ לטעלב סָאד טקישעגניירַא רימ טָאה ריא סָאװ סָאד |
 ,ןגייווש ןוא סנױזַא ןענעייל טנָאק ריא סָאװ רַאפרעד רָאנ ,שוק ַא טרעוו ריא טייז רַאפרעד
 -- ףרַאדַאב לקינייא יירטעג ַא יו ןוא טנָאק ריא יװ ,ךעלרעלעט ףיוא ייז ןגיילעצ טשינ
 ןביױל ןשטנעמ !השעמ ַא טרעה .שוק ןייק טינ !סָאװ ...טרעוו ריא טייז רַאפרעד
 דובכלו לארשי תסנכ יד דובכל טעברַא ןיימ ,ימ ןיימ ןלייצרעד ,ןײרַא גָאט ןיא ּפָא ךימ
 ןביור ,ימ ןייז ןענלזג רימ !טלעג טיג ןדיי ! סיוא ךיז טזָאל סָאװ ןוא ,רוטַארעטיל ריא
 -טפירש רעטוצ ַאזַא ָאי זיא עלעדנעמ זַא .הבנגב ןטפירש ענייז ןקורד ןוא טעברַא ןייז
 ! טפעשעג טוג ַא ןטפירש ענייז ןופ ןכַאמ רימ ןלעוװ ןכב ,רעלעטש

 ! טצעזעגנָא רימ ףיוא עקירעמַא ןיא ןדיי ךיו ןבָאה סָאװ !םלוע לשו ונובר ,דלַאזוג
 ןוא ךימ ןענלזג ,ןעװעבַאר טייז ןייא ןופ ןדיי ? ןרָאװעג טרעהרעד סנױזַא ךָאנ זיא ואוו
 עטוג ,ךעלקינייא -- ? רע ךָאנ ןוא .ןגייוש ןוא ןדיי ןעייטש טייז רערעדנַא רעד ןופ
 ! טייל עכעלרע עטוג עלַא ,דניירפ

 ,קרעוו יינ ַא טכַארבעג יקסניוועל ר"ה רעזדנוא רימ טָאה רעהַא ןרָאפקעװַא ןיימ רַאפ
 "םירפס רכומ עלעדנעמ ןופ ןטפירש עטצעלפ : ןעמָאנ םעד טימ עקירעמַא ןיא טקורדעגּפָא
 טקורדעגרעביא רעירפ ןבָאה סָאװ ,םיבנג עבלעזיד) *ינַאּפמָאק גנישילבָאּפ ורביהש ןופ
 ןופ ווירב ַא םיא ןקיש וצ ,ןטעבעג קרַאטש ךימ טָאה יקסניוועל ר"ה .(קרעו עניימ עלַא
 -עלב עלַא ןיא שער ַא ןכַאמ ןלעוו ,רעלעטשטפירש ערעדנַא טימ ,רע ןוא ,םעדו ןגעוװ רימ
 ,טנעה סמינלזג ןופ ןעװעטַאר וצ ךימ ,ױזַא ןוא ױזַא ,לטימ עלַא ןָאט ןעז טעוװ ןוא ,רעט
 טגלָאפעג ךיא בָאה .טוג רעייז ,ךיז טכַאד ,ךָאד זיא .ןרעוו טקידירּפַאב לָאז ךיא ןוא
 -- !ַאש זיא דניצַא זיב ןוא ,ןכָאװ 65 ןופ רעמ ןיוש ,ווירב םעד ןבירשעגנָא םיא ןוא
 ןופ ןדייר ,יױװ"ןוא-ךָא זַא ,ןדיי ....?ןביירש ןעמ ףרַאדַאב : ךייא ךיא גערפ דניצַא ,ונ
 -ניא ןרעהפיוא זומ ךיא .ןופרעד קידנדייר ץרַאה סָאדו ייו רימ טוט סע !!! רוטַארעטיל
 טדער עשז-טעז . . .ןייטשרַאפ ךימ טעװ ,ץרַאה ןיימ ןליפ טעוװ ,לקינייא ,ריא .ןענירדנטימ
 - ! רעטרעוו

 -עג .דניצַא ןבעל רעגייטש רעייא ןופ ךעלדנעטשמוא ,ךייא טעב ךיא ,רימ טביירש
 טכַאמ סָאװ ןוא ? ךיוא שטיווָאקרעב -- ךעלרעדניק ערעייא עלַא ךייא ןבענ ךיז ןעניפ
 בייו רעייא !טַאהעג ביל ױזַא בָאה ךיא סָאװ ,לרעטכָאט עגולק ןייז ןוא בייוו ןייז ,רע
 ןיימ ןופ .רימ ןופ ןסירג עכעלצרַאה רעייז ,לחומ טייז ,ּפָא טיג רעדניק ערעייא עלַא ןוא
 קילג ליפ ןוא טנוזעג :עטסעב סָאדלַא ךייא ןשטניוו סָאװ ,רעדניק ןוא בייוו

 ןצרַאה ןצנַאג םעד טימ רערעייא

 םירפס רכומ 5
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 טניואװעג טָאה סָאװ ,רעטכָאט ןייז טימ ןעמַאזוצ ,טכַארברַאפ 1909 רעמוז טַאה סייומ עלעדנעמ (}
 .ענליװ ייב עזָארבדַאּפ ןיא גנוניואוזרעמוז ַא ףיוא ,ענליוװ ןיא

 ,טריטקאדעה טָאה רָאטקעּפס .מ ואוו ,"טלעװ עיינ יד, גנוטייצ רעד ןיא (2
 1909 טפלעה רעטײװצ רעד רַאפ ןטגענָאבַא עריא טגָאזעגוצ טָאה ,קרָאיוינ ןיא ,"טפנוקוצ. יד (3

 םייב טפיוקעג טָאה לַאנרושז רעד סָאװ ,(ןטייז 1,000 א ייב) דנַאב ןייא ןיא קרעװ סעלעדנעמ עימערּפ ַא
 ַא ְךַאנ .םכסה סעלעהגעמ ןָא טקורזעגרעביא גנאלנרָאי טָאה סָאװ ,",ּפמָאק גנישילבַאּפ ורביה, גַאלרַאפ
 יקצינװאר .ח .י ,קילַאיב .נ .ח ,יקסניוװעל .א ,ע"ש ןופ וירב-טסעטָארּפ טימ ,עסערּפ רעד ןיא םערוטש
 ,הרטּפ א ןכַאמ וצ טכוזעג ןעמ טָאה
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 םכילע-םולש וצ
 ,(1909 ,רעבמעטּפעס 6) ע"רת ,ירשת יד ,סעדָא

 ! לקינייא רעיירטעג ,רערעייט ,רעביל

 ַא ןעמוקעג ןוא טנעה עשידיי ןופ ןסירעגסױרַא ךימ בָאה ךיא סָאװ םיוק ,יוא
 וצ רעווש רעייז ,רעווש :,םײהַא רענעפָאלשעגסיואיטינ ַא ,רעטלודרַאפ ַא ,רעקי(רע)זייה
 טציא עזייר ןיימ ףױא ןעזעג ךעלרעּפנײשַאב ,טליפעג ךיא בָאה סָאד --- ,עדייז ַא ןייז

 רַאפ טקיטשרעד טשינ רעיש ךימ טָאה ןעמ .ערה-ןיע ןָא ,ךעלקינייא ליפ ױזַא ןשיווצ
 ווירב רעייא ןפָארטעג ךיא בָאה ,הנשה-שאר בֹרֹע ,םײהַא קידנעמוק .טפַאשביל סיורג

 ."טייהראוו רעד ןופ רָאטקַאדער םענופ זיא רענייא ,עקירעמַא ןופ ווירב ייווצ ךָאנ ןוא

 עינַאּפמָאק יד .ןינע םעד ןייז שרודו"רקוח ןשטנעמ ַא טקישעג ןבָאה רימא :טביירש רע
 טעװ יז זַא ןוא ןעגנולדנַאהרעטנוא ןיא ךייא טימ טלַאה יז זַא ,ןעוועג חיטבמ זדנוא טָאה
 טינ ךייא טימ טעוװו יז רעבָא ביוא .טרעפטנעעג !דנוא יז טָאה ױזַא .ןעדווירק טינ ךייא

 רימ ןוא ,ןסיוװ ןזָאל דלַאב ודנוא ןוא ןייז טוג ױזַא טלָאז ריא ,ךייא רימ ןטעב ,ןעמוקכרוד

 -ילבוּפ ורביה, רעד ןופ זיא ווירב רעטייווצ רעד -- ."ווירב רעייא ןקורדּפָא ןַאד ןלעוװ

 יז יװ ,טגָאזלעג רעסעב רעדָא ,ןביירש ייז סָאװ ,ּפָאק טימ ,טרעה .*עינַאּפמָאק גניש
 -עג זיא זדנוא סָאד ןלייטוצטימ ךייא ערע יד ןבָאה רימ, :סָאװ טָא .סעוװָאטאק ןביירט
 -עצ ןעוועג רעקַאזיב ןענייז עכלעוו ,עקרעוו ערעייא עלַא ןעמענוצנעמַאזוצ (:?!) ןעגנול
 1 טייטשרַאפ ריא ,טציא| סױרַא טציא סע ןביג ןוא רעגעלרַאפ ענעדיישרַאפ ייב טיײרּפש

 ,ָאזלַא .דנַאב 1 רעטנוא גנולמַאז עקידנעטשלופ 1 ןיא |טייקסטוג סיורג רַאפ סע ןעוט ןוא
 יא יֵַא| לבור 300 ןופ עמוס יד טימ ןקידירפַאב ךייא רימ ןליוו טייהנגעלשעג רעזיד ייב

 ןופ ערע רוצ טרָאװרָאפ ןייא ןביירש זדנוא רַאפ טלָאז ריא ,ןעגנַאלרַאפ רימ רעבָא ,{! יַא
 ,{טפירשרעטנוא} ףַארגָאטוא רעייא טימ דליב רעייא ןקיש ךיוא ןוא עבַאגסיױא רעזיד
 טיירג זדנוא יב טגיל טלעג יד .טַאלברעדָאפ רעד ףיוא טקורדעג ןעמוק לָאז עכלעוו

 ןעמוקַאב רימ יװ לענש ױזַא ןוא |!קערש ַא ,טיירג לבור טרעדנוה יירד ,טרעה ריא)
 ,"טלַאהפיוא ענָא ,טרָאפָאז לבור 200 יד סױרַא ךייא רימ ןקיש ,טרָאװטנַא רעייא

 -גביירש טולב סָאהװ רימ ןיא טכָאק סע !רעביור עסואימו עכלעזַא ןופ תוזע ַאזַא
 -יי;| ,ריא טייז .םיבנג יד-טָא טּפַאצרַאפ רימ ייז ןבָאה טולב גונעג .רעטרעוו ערעייז קיד
 ! םדה לאוג ןיימ ,לקינ

 ןיא ןזעלעג בָאה ךיא ןכלעוו ,ווירב ןעמערַאו רעייא רַאפ ךעלצרעה ךייא קנַאד ךיא
 -קינייא יד ןענייז םוטעמוא זַא ,ןרעכיזרַאפ ךייא ןָאק ךיא .ןגינעגרַאפ טימו ןעגנוטייצ יד

 ןענעכערוצּפָא טיירב ןענייז עלַא ןוא עינַאּפמָאק רעד ףיוא טכַארבעגפיוא ךעלקערש ןעל
 ,ןגייווש טינ ךיוא לע טייז ןיימ ןופ ךיא .ריא טימ ךיז

 רצקמ ךי זומ רעבירעד ,ימ ךימ טסָאק ןביירש סָאד ,ךַאווש ןוא דימ ךיא ןיב טנייה
 עביל ערעייא עלַא טימ בייוו עטצעשעג רעייא ןוא ריא ,קרַאטש ןוא טנוזעג רימ טייז ,ןייז
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 טשטניוו סע יוװ ,סטוג ליפ טימ ןשטנעב ןוא ןפלעה ךייא לָאז אוח-ךוױב טָאג .ךעלרעדניק
 ,ביל תמאב ךייא טָאה סָאװ ,עדייז רעיא ,ךיא ןצרַאה םענופ ךייא

 סיומ |

 ,ךייא רָאי םעיינ םוצ סטוג סָאדלַא ןשטניוו ןוא ןסירג רעדניק עניימ ןוא בייוו ןיימ
 ,דניזעגזיוה ץנַאג רעייא ןוא בייוו רעייא

 טכוזַאב ,טעטש עשידיי עקינייא רעביא עזייר ערעגנעל ַא טכַאמעג ןַאד טָאה ,טנַאקַאב יװ ,עלעדנעמ (}
 .ךעלרעייפ רעייז ןרָאװעג ןעמונעגפיוא ואו ,קסירב ,שזדַאל ,עשרַאװ

 .ד9

 ימע-ןב וצ
 (שיאיירבעה ןופ)

 ,(1909) ט"סרת'ה ,הנשה-שאר ברע ,סעדָא

 ןוא יורפ רעטרעעג רעייא וצ םולׂש ןוא ,רעביל ןוא רערעייט ןיימ ,ךייא ֹוצ םולש/

 ! םולש ,עביל עלַא וצ

 סָאװ ץלַא דניזעגזיוה רעייא ןיא ןוא ךייא ןיא ןרעוו םיוקמ ןלָאזס ןוא ןבעג לָאז טָאג

 ביוא ןוא .סרעדנוזַאב הנשה שאר ןקיטנייה םעד ןיא ןוא דימת ךייא טשטניוו .ץרַאה ןיימ

 ,ךייא שטניוו ךיא סָאװ ,ןשטנואוו עטוג ןוא תוכרב עלַא ןופ לייט ַא ןרעוו םיוקמ ןלעוו'ס

 ,דיירפ ןוא תחנ ליפ ןיא ןבעל טעוװ ןוא ךייר ןייטש ןייז ריא טעוװ

 "ןמָא; ךיא רעפטנע ,ןכיגניא ןעז ךימ טלָאז ריא ,רערעייט ןיימ ,טעבעג רעייא ףיוא

 ,תוחוכ עלַא עניימ טימ

 סָאװ ןוא טכַאמ ריא סָאוװו ןלייטטימ רימ טלָאז ריא ,ךייא ךיא טעב לייוורעד רעּבָא

 טוט סָאװ ,ללכב ןוא .רעייט רעייז ריִמ ןענייז סָאװ ,רעדניק יד ןוא יורפ רעייא טכַאמ

 ןיא זיא !"םלועה; ןיא היבוט-רב 'ה ןופ גנוצעזרעביא יד .ריא טביירש סָאװ ןוא ריא
 טכַאמ סָאװ .ןעמָאנ ןיימ ןיא םיא טסירג .ביול טרעװ זיא ןוא עטוג ַא רעייז ןײמעגלַא
 | ? בצמ רעלעירעטַאמ ןייז זיא יוו ןוא רע

 .קיצרַאה דניזעגזיוה רעייא ןוא יורפ רעייא ןוא ךייא ןסירג רעטכָאט ןוא יורפ ןיימ
 ,סטוג סָאדלַא ןצרַאה ןפיט ןופ ךייא שטניוו ןוא ךייא סירג ךיא

 שטיוװָאמַארבַא .י .ש

 ןיא ןברָאטשעג ,עניַארקוא ןיא ןריובעג .רעביירש רעשיאיירבעה רעטסזאווַאב ,(1934-1875) היבוטייוב
 .שיאיירבעה ןיא ימשב ןופ גנולייצרעד ַא טצעזעגרעביא טָאה רע ,(ךיירקנארפ) עצינ
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 ,1909 רעבמעטּפעס 15 .,סעדָא

 ! רָאטקעּפטס רעה רעביל

 -יונ עניימ עלַא טגילעגקעװַא בָאה ךיא .ןָאטעג ןגעווטרעייא ןופ בָאה ךיא טָאװ טעז
 ,טנוזעג טינ לסיבַא געט יד ךימ ליפ ךיא סָאוװ ,ףיורעד טקוקעג טשינ ,ןטפעשעג עקיט
 ָאד ךייא קיש ךיא סָאװ .השעמ ידי-טָא ןבירשעגנָא ןוא טצעזעגרעדינַא ךיז ,םכילע אל
 ,קיטרַאפ  ת"ישה טביולעג ןוא ,שינעלייא ןיא טכַאנ יװ גָאט ךיא בָאה טעברַאעג .ןיירַא
 -עהעג יו ןייר ,ןייש ,ןעלטיּפַאק עטלייטעגנייא יד טימ ןזיירג ןָא ,םשה ןעמל ,יז טקורד
 ,ןרעמונ ףניפ-ריפ ַא ןקישניײרַא ריא ןופ רימ טעװ ריא .קיר

 טָאה גרעבכָאה .טעדווירקעג טינ ,םולשו סח ,ךייא בָאה ךיא זָא ,ריא טעז דניצַא
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 רע טָאה לבור 50 .טלדנַאהַאב ןיוש "לבב תורהנ לע, םעד רַאפ ךימ ןוא ןטעבעג קרַאטש
 | ,םיהַא טקישעגניײרַא רימ

 חוכ ןבעג רָאנ רימ לָאז רעטשרעביוא רעד .טעברַא טימ ןפרָאװרַאפ דניצַא ןיב ךיא
 יו ,"טלעוו רעיינש רעייא ןיא תחנ טעז ןוא טנוזעג רימ טייז .ןלעטשנדירפוצ ןכעלטיא
 ,ךייא שטניוו סע

 שטיווָאמַארבַא .י .ש

 .ךרבתי םשה (}
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 יקסנַא .ש וצ
 ,1909 רעבמעווָאנ 4 ,סעדָא

 ! בעל יקסינַא ר"רה טניירפ רערעייט ,רעביל רעייז ןוא רעייז
 ריא יװ טל ,ןרָאװעג טקישעגנָא טייצ עטצעל יד ןיא ךייא ףיוא סָאװ ,הרצ יד

 רעסיורג ַא רָאג ץורית ַא סָאד זיא יאדווַא .טרירעג קרַאטש רעייז ךימ טָאה ,רימ טביירש
 לחומ ךייא ןיב ךיא ןוא .ןבירשעג טינ רימ טייצ עגנַאל ַאזַא טָאה ריא סָאוװ ,ףיורעד
 ךיא בָאה עשזיסָאװרַאפ -- ןגערפ ךימ ריא טעוװ -- ױזַא ביוא ,ןצרַאה ןצנַאג טענופ
 רעד זיא ? רעבמעטּפעס 22 ןופ ווירב רעייא ףיוא רעפטנפ ןיימ טימ טכַאמעג תויהש ױזַא
 רעד ןופ סעּפע ךָאנ טימ ווירב ןטייווצ רעייא ףיוא טרַאװעג ךיא בָאה ,סנטשרע :ץורית
 ךיא בָאה םויה דע ךָאנ סָאוװ ןוא ,ווירב ןקידרעירפ ןיא טביירש ריא יפכ . ..ראטנאק
 "ןשטַאילקפ ןיימ טימ ןעוועג טקיטפעשַאב קרַאטש ךיא ןיב ,סנטייווצ ; ןעוועג לבקמ  טינ

 טימ ,ךימ לע ןוא םויס ַא טכַאמעג ךיא בָאה טנייה ,"חלשה, םעד רַאפ ןשיאיירבעה ןיא

 ."סמייח בר המלשפ ןיימ וצ ןעמענ ,ףליה סטָאג

 יקסיערוועי; רעכיב יד דלַאב ןקישטײרַא רימ טעב ןוא ןגָאז וצ ןסיוא ךיא ןיב סָאד טָא

 "סעּפע; ךָאנ ייברעד ןוא ןטלַאהעד טינ בָאה ךיא עכלעוו ,טסוגיױא ןוא יַאמ ןופ "רימ

 .עקַאט ךיוא
 ןעיירפרעד ךייא לָאז ןוא ןדָאש רעייא ןייז אלממ ךייא לָאז ת"ישה .טנוזעג רימ טייז

 ,טניירפ רעייא ,ןצרַאה ןופ ףיט ךייא טשטניוו סע יוװ ,תחנ ןוא סטוג ליפ טימ
 םירפס רכומ עלעדנעמ |
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 ןָאזעניד בקעי וצ
 ,1909 רעבמעווָאנ 4 ,סעדָא

 !ןָאזעניד בקעי ר"רה דניירפ רערעייט ןוא רעביל רעייז ,רעייז ןיימ
 לָאז ,אלימ .שידיי יז טביירש !ביירש :ןעּפ רעד ךיא גָאז :סומלוקה תעבשהב

 .שידיי ןייז
 עלַא ,טשינ טסנוק ןייק ךָאד זיא ןביירש !ןגייווש ןָאק ךיא ,דניירפ רעביל .ָאיַא

 ןוא ,טייצ עגנַאל ַאזַא רעטרעוו עכעלטע ןכיירש-טשינ ,ןגייױוש רעבָא .ןביירש ךָאד ןענָאק
 !עקַאט רענייא ךיא רָאנ ,טינ רענייק תמאב ןָאק סָאד ,ךייא יו דניירפ ןרעייט ַאזַא ךָאנ
 וךייא טלָאװ סע ןוא הלעמ עסיורג ַאזַא טינ זיא סָאד וא ,סיוא טמוק ךייא ייב ,ךעל:עמ
 טפרַאדַאב ,ןביירש ךייא ָאי עקַאט ןוא ץנוק י- ןכַאמ טינ לָאז ךיא ןעוועג רעכיל ליפ
 רעד ףיוא ליופ ןייז טינ לָאז ךיא ,רוטָאנ ןיימ ןכַאמרעביא לָאז רע ,טָאג ןטעב ךָאד ריא
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 -רַאפ םייב סנגיל עכעלטע םוקמב -- המדקה םוקמב ךיא גָאז ץלַא סָאד ,ונ -- .ןעּפ

 וצ לָאמַא ךיז טקיטעּפשרַאפ ןעמ זַא ,ךעלנייועג זיא רעגייטש רעד יו ,ךיז ןרעפטנע

 ,וירב ַא טימ םענייא

 ינימ ײלרעלַא טימ טקיטפעשַאב קרַאטש רעייז ךעלקריוו ךיא ןיב טייצ עטצעל יד
 רעד ןיא ,סױרַא טעברַא ןייא ןופ --- טייצ עיירפ עגר ןייא טינ בָאה ךיא זַא ױזַא ,טעברַא
 "רעד טייהנגעלעג רערעי ייב זַא ,רימ טביולג ?ןָאט ךיא לָאז סָאװװ .ןיירַא רעדעדנַא
 ,טנידרַאפ ריא יוװ ךייא ןביל ןוא ןטכַא רימ .עילימַאפ ןיימ ןוא ךיא ,ךייא רימ ןענָאמ
 -ימָאק רעזדנוא סעּפע טכַאמ סָאװ ? טביירש ריא ? טנוזעג ריא טייז ? ריא טכַאמ סָאװ
 ךיא סייוו דניצַא זיב ןוא ,טרעפטנעעג דלַאב ךיא בָאה םענייז ווירב םעד ףיױא ??טעט
 -על טָאה עקירעמַא ןופ ווירב עלַא .םיא ייב ךיז טוט סָאװ ןוא ךיז טרעה סָאװ ,טינ

 דעד ןבירשעג ךיוא בָאה ךיא ,טעטימָאק ןיא טקישעגקעװַא ןוא ןעמונעג רימ ייב + יקסניוו
 רעד זָאל :טביירש ענלױו ןופ םעדייא ןיימ ?ונ .טעטימָאק םוצ ךיז ןדנעוו ,"טפנוקווצ;
 +,*טסָאנערעיװָאד, ַא ןבעגוצסױרַא ןעמָאנ סעמעוו ףיוא ,ןָאזרעּפ 'ַא ןזייװנָא םיא טעטימָאק
 -ייא ןיימ ?ןעמ טגייווש סָאװרַאפ .ןקישוצ םיא ןוא סויראטָאנ םייב ןכַאמ ךלַאב רע טעוו
 .ענליוו ןיא זיא סערדַא סמעד

 -ָאטָאפ עלַא יד ןופ שטָאכ רַאילּפמעזקע ןייא וצ ןקישוצ רימ ריא טנָאק רעמָאט ,ָאי
 רכז ַא ןייז לָאז .ןעוועג טגײלעגנָא רעייז רימ ייב טלָאװ סע .עניימ סעטרַאק עשיּפַארג
 ,עשרַאוװ ןופ

 זיא עשרַאװ ןיא ןגינעגרַאפ םוצ .ץרּפ ר"רה ןביל רעזדנוא ךעלצרעה סירג ךיא
 טָאג ןצרַאה ןצנַאג ןטימ ביל ןוא עטכַא ךיא ןכלעוו ,ץורּפ ר"רה ןעגנַאגעגּפָא ךעלקריוו
 ןעז ןדירפ ןיא ךָאנ ךיז ןלָאז רימ זַא ,ןכַאמ ןָאק ןוא רעטוגו ַא זיא

 לָאז * "רקובהק רעד ,גנונעפָאה ַא ָאד זיא ?ןַאמשירפ דוד בה רעזחנוא טכַאמ סָאװ
 טַאלב ןייא ןבָאה טשינ לָאז עשרַאװ ,ןעיירש ךיא לעוװו ,דלאוועג ? ןייגסיורַא רעטייוז
 .ךעלדניירפ רימ ןופ םיא טסירג ?!ק"הל ףיוא

 ,טרָאװ ַא ךייא ןופ ןרעה ןליוו ןוא ךעלצרעה ךייא ןסירג רעטכָאט ןיימ ןוא בייוו ןיימ
 ,טכַאמ ריא סָאװ

 ,שפנו בלב רערעייא

 שטיווװַאמַארבַא .י .ש
 ז !יקסװעשילדָאּפ ר"רה טכַאמ סָאװ

 טעטש עשידיי יד רעביא עזייר-ףמואירט ןייז ןופ ןעמוקעגקירוצ זיא עלעדנעמ יװ ,םעד ךָאנ זיא סע
 .װ ,זַא .א ,שזרָאל ,עשרַאװ טכוזַאב ךיוא ןוא

 .רעדעפ יד ןרעװשַאב ןטימ (
 ןפמעקַאב ןוא קרעװ סעלעדנעמ ןבעגוצסױרַא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא סָאװ ,טעטימָאק רעד זיא סע (2

 סעלעדנעמ עקירעמַא ןיא ןבעגסױרַא ןביוהעגנָא !עלעדנעמ ןופ ןסיװ םעד ןָא ,ןבָאה סָאװ ,רעבעגסױרַא יד
 ןוא קרעוװזעלעדנעמ יד *.ּפמָאק גנישילבָאּפ ורביה, רעד ייב טפיוקעג ןַאד טָאה "טפנוקוצ , יד .קרעוװ
 ,רענעייל יד וצ עימערּפ ַא יװ ייז ןבעגעג

 ,"בורק יבר, ןעמָאנ ןטימ טנַאקַאב ,רעביירש רעשידיי-שיאיירבעה ,(1910-1857) יקסנייוועל .ל .א (3
 ,טניירפ רעטוג א סעלעדנעמ ,סעדָא ןיא ןרָאי ליפ טבעלעג

 ,טכַאמלופ ַא (4
 רעד רעטנוא ,עשרַאװ ןיא ןענישרעד טייצ רענעי ןיא זיא סָאװ ,גנוטייצ עשיאיירבעה ץכעלגעט (5

 .ןַאמשירפ דוד ןופ עיצקַאדער

 ,שיאיירבעה ,שדוקה ןושל-- ק"הל (6
 , ןופ טניירפ ַא ,עשרַאװ ןיא רעוט רעכעלטפַאשלעזעג רעטנַאלַאב --- יקסװעשילדָאּפ םהרבא (7

 וװ .זָא .א ווַאלָאקָאס םוחנ ,ץרּפ .ל .י .ןָאזעגיד
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 ןָאװעניד בקעי וצ
 ,1909 רעבמעווָאנ 15 ,סעדָא

 ! דניירפ רעקיצרַאהביל ,רערעייט

 ַא ,סיוא ךיז טקירד ריא יו טיול ,זיא רעבמעויָאנ ןקיטנייה 10 םענופ ווירב רעייא
 ןוא ףיוא טייג "חמציו הלעי, זיא יז ,טפַאשדניירפ עטעייזרַאפ רעזדנוא ףיוא ןגער-סוג
 ןצירּפשַאב לסיבַא ךיוא ךייא ךיא לעװ דניצַא .גרַאװנטרָאג ַא יו ,"בוטר ןגכ, טסקַאװ

 .עלעווירב ןיילק ַא טימ
 רעייא טימ ןגינעגרַאפ ליפ טפַאשרַאֿפ רימ טָאה ריא ; ױזַא סע טסייה טדערעג טושּפ

 ךיא .רימ וצ טפַאשדניירפ עסיורג רעייא ןעזעגסױרַא בָאה ךיא ןכלעוו ןופ ,ווירב ןביל
 דניצַא .דניירפ ןתמא ,ןסיורג ַא ךיוא רימ ןיא טָאה ריא זַא ,ןצרוק ןיא ָאד ךייא גָאז

 ,קסע םוצ
 ןופ ,עקירעמַא ןופ ווירב ַא ןעמוקעגנָא רימ זיא ויירב רעייא טימ טייצ ןייא ןיא

 'וכו "ורביהא רעד טימ ךוסכס םעד ןגעװ .יקסראבויל ר"רה ןטנַאקַאב ןטוגו ַא םעניימ

 "על ר"רה ןופ הפיסא ַא רימ ייב ןעוועג םעד ןגעוו זיא טנייה ."טטנוקוצ, רעד ןיא
 ןיא טעטימָאקפ םענופ רעדילגטימ ,ייז ; ןבילבעג זיא/ס ןוא ,קילַאיב ,יקצינבאה ,יקסניוו

 ןענעבנגַאב סָאװ יד טימ ךיז ןענעכערוצּפָא ןוא םירפס עניימ ןבעגוצסױרַא ףיוא עשרַאוו
 וצ ףיוא ,טעטימָאק ןיא ןקיש ,עקידרעירפ יד יװ ,ווירב ןקיזָאד םעד ךיוא ןלָאז ,"ךימ
 ןדליב וצ טעטימָאק םעד ןטעב ךיילגוצ ןוא ,ןָאט טייל יד טימ לָאז ןעמ סָאװ ,ןטכַארטַאב
 רעייא .ןקריוו ליפ רעייז ןענָאק טעוװ רעכלצוו ,עקירעמַא ןיא ךיוא טעטימָאק ןופ ףינס ַא
 ןיא ןייגנייא טינ ןעמ ןָאק גנוניימ ןיימ ךָאנ .ללכב רימ טלעפעג ןעוועז ר"רה רעפטנע
 רעייא ףיוא רעפטנע ןַא ןעמוקַאב טעוװ ריא רעדייא "טפנוקוצ , רעד טימ ךַאמּפָא םֹוש ןייק
 .ןעז רימ ןלעװ לָאמטסנעד טשרע .,ווירב

 רַאפ סָאװ ךָאנ ןוא !בנג ַא עקַאט ,ךעבענ ,ךָאד זיא רע 17...., וצ ריא טגָאז סָאװ
 ,"ןמזה דה? ןיא םיא ןגעװ טנעיילעג ךָאד ריֹא טָאה אמתסמ !םיבנגבש בנג ַא ?בנג ַא
 ,טלַאק שטָאכ ,אלימ .259 רעמונ ,"טנייה, ןיא גנוקרעמַאב עטלַאק יד ןוא 246 רעמונ
 -- ןרעדניוזַאב ןוא ?"ןבעל רעזדנוא; טגייווש סָאװרַאפ רעבָא ,טקרעמַאב רע טָאה ךָאד
 ריא יו ?ןרַאנּפָא ןוא ןפיוקרַאפ ךימ לָאז... 'רועיש רעד זיא לפיוו ?"טלעוו עיינ יד;
 -עג רע טָאה גנַאל טינ .ןיקסדיל טפיוקרַאפ ןיוש לָאמ ןייא ךימ ךָאד רע טָאה ,טסזיוו
 ןעמענ טנָאקעג טלָאװ ךיא ןכלעוו רַאפ ,"ףיסאה גח, חשעמה רוּפס ןיימ ךיז ייב טקורד
 -- ןוא גייוש ַא טכַאמ ,תוחטבה ענייז עלַא ךָאנ ,רע ןוא ,לבור ט'ועדנוה רָאּפ ַא דובכב
 סע .ןענָאמ וצ םיא ץלָאטש-וצ ןיב ךיא ,ךיז טייטשרַאפ סע !ןשָארג ןייק טינ ,טשינרָאג
 זָאל ךימ ,ש"היא ,ןביגניא ףָאה ךיא .סיוארעד דיז ןכַאמ ןָא טינ וליפא רימ טייטש
 "ייצ רעשידיי רעכלעוו ןיא ןסיוו ןיוש ךיא לעוװ לָאמטסנע7 .םירוּפס עניימ טימ ןרעה
 לקעּפ סָאד ןבָאה רימ ןופ ןליוו סָאװ ,ןעיירש ךיא לעוו ,דלַאווג --- .ןבעג ייז לצוו דיא גנוט

 ויא'ס ? רעזעל יד ,ןטַארעטיל יד ןגייווש סָאװ ,ריא טגייוװש סָאוו ,דלַאװג ? םיבנג ,ס"ומ
 .םיבנג עסואימ עכלעזַא ךיז ייב ןבָאה קלָאפ רעודנוא רַאפ השוב ַא ,הּפרח ַא טושּפ ךָאד

 וצ ייז טגָאזעגוצ רימ ךָאד טָאה ןעמ .ןיטש טינ תמא 'ד ערעייז ןיא ךָאד רָאט ןעמ
 ,דלַאװג .ןענעכערּפָא ךיז ןעמ לָאז ,עלַא ךייא ייב ןבילבעג ךָאד זיא ...טימ .ןריטָאקיָאב
 ײירַא טקיש ןעמ ןכלעוו ,ןיקסראבויל ר"רה ןופ ווירב םעד ןיא -- !ןעמ טגייווש סָאװ
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 םיבנג עשינַאקירעמַא יד ייב טלעטשַאב טָאה ...זַא ,ןענעייל ריא טצוװ ,טעטימָאק ןיא
 קאדָאכ ר"רה זיא ואוו ןוא ? טרעה ריא ! םירפס עניימ ןופ ןרַאילּפמעזקע טנזיוט עכעלטע
 -ילדָאּפ רעה --- ?ןריפוצניירַא םירפס עניימ ןטָאברַאפ ךָאד זיא'ס ? רוזנעצ רעד טימ
 -גיא עניימ ןופ ןדייר .ךעלטנגייא סָאװ ,טינ סייוו ךיא םגח ,ןביירש ךיא לעװ ןיקסוועש
 ןיימ זַא ,טינ ליוו ןוא רעייז ןוא רעייז םיא טכַא ךיא ,ערקירּפ דעייז רימ זיא ןסערעט
 -רַאפ ריא ,סערעטניא סיוא זיא יז זַא ,ןרעוו טשטייטעג ןענָאק לָאז םיא וצ גנוטכַא
 ? ךימ טייטש

 ַא טקישעג לָאמ ןייא ָאי רימ טָאה ,תמא ?,גרעבדנאז !טרָאװ ןייק --- שזדָאל ןופ
 םחרי ילוא ,סוחי ילוא ,ףעדליב יד ןגעוו ןדנעוו ךיז טוואורּפ םיא וצ טָא ,עמַארגעלעט

 בָאה ךיא ןכלעוו ייב ,ףַארגָאטָאפ םעד ןגָאז רע זָאל .רימ יא ךייא יא ןקישוצ טעװ ןוא
 טקיש ןוא טרָאװ טינ רע טלַאה סָאװרַאפ ,ןרָאּפקעװיַא ןיימ רַאפ העש ַא ןעמונעגּפָארַא ךימ
 בָאה ?"?טַאלבענאט, ןיא ?רעדליב עניימ ןופ .ּפמעזקע ןייא וצ שטָאכ ןיירַא טינ רימ
 ,טלעוו יד זיא יױזַא טָא !טגייווש 4 רעגוא ר"רח ןוא ,ךַאז ַא תוכוס רַאפ טקישעגניײרַא ךיא
 יז טשטעווק ןעמ זַא ,ענעמיל ַא זיא שטנעמ ַא ,קוסּפ רעד טגָאז ,"הדשה ץע םדאה יכ;
 ,סױרַא יז ןעמ טצרַאו- ,סיוא

 טלָאז ןצרּפ .סטוג ליפ ןשטניוו ןוא ךעלצרעה ךייא ןסירג רעטכָאט ןיימ ןוא בייוו ןיימ
 אל שלושמה טוזו .דניירפ ןיימ זיא דניירפ רעייא .רימ רַאפ ןזדלַאה ןוא ןעמענמודַא ריאו
 לש לט ַא זיא ,טגָאז ריא יוװ ,ןביירש סָאד !טביירש ,טביירש ,טביירש ?.קתני הרהמב
 ,היחת

 ,דניירפ רעייא

 שטיוַאמַארבַא .י .ש

 ןייז ןוא םיא טסירג ?קארומש .ש קינאימעלּפ ןיימ וצ לָאמַא ריא טמוק -- .ס .פ
 ,ןביולקסיוא טינ םויה דע ךימ ןָאק ןוא ןביירש םיא ץלַא ךיז ביולק ךיא .רימ ןופ בייוו
 --י ,עדמערפ יא ענעגייא יא ,טעברַא ,םשח ךורב ,זיא סע .ןגָארטרַאפ ךיא ןיב קידנעטש

 ןרעדעפ עשירַארעטיל יד וצ ןָאט רעצומש ַא לָאז ןעמ, ןעוועג טכער טלָאװ סע
 ףיוא ןטעזַאג יד ןיא ןּפַאלק ןבױהנָא ,רעירפ יו ,רעדיוו ייז ןלָאז ,סע טסייה סענעפ
 זיא רע ןמיס ַא זיא ,רעדעפ יד קלָאפ ַא ןיא ךיז טגעווַאב .,?ןטידנַאב-םיבנג ערעזדנוא
 ןעמ סָאװ טימ ,ןשטנעמ ַא ייב ךיוא ןמיס רעטסעב רעד זיא סָאד .טבעל רע ,טיוט טינ
 -רַאפ ריא .המשו ערשכ יד ןעגנַאגעגסיוא ןיוש םיא זיא יצ ,רע טבעל יצ ,טווזוארּפ
 ? ןיימ ךיא סָאװ דָאד טייטש

 -רַאפ ןענייז ,1909 רעבמעװָאנ ןט15 ןוא ןט4 םענופ ,ןָאזעניד בקעי וצ עלעדנעמ ןופ ווירב ייװצ יד
 רעטנוא ,(ןרעמונ 2 זיולב ןענישרעד) 1921 ,עשרַאװ ,"שדוח רעד, לַאנרושז םעד ןיא ןעוועג טכעלטנפע
 | ,דיעפנעזַאר ,ש ןופ עיצלַאדער רעד

 -נעמ סָאװ ,ןָאזרעּפ רעד ןופ ןעמָאנ רעד ןרָאװעג טזָאלעגכרודַא זיא ווירב ןטכעלטנפערַאפ םעד ןיא (}
 .ןבעגעגנָא ווירב ןייז ןיא םיא טָאה עלעד

 .רעשזדַאל םעד ןופ רָאטקעריד רעד ,גרעבדנאז רָאיטקַא רעשידיי רעטנַאקַאב רעד ,תועמשמ ,זיא'ס (2
 .רעטַאעט ןשידיי

 ,טעברַאעגטימ טייצ וצ טייצ ןופ טָאה עלעדנעמ ואוו ,שזדָאל ןיא גנוטייצ עשידיי עכעלגעט 3
 ."טאלבעגאט רעשזדָאל , ןופ רַאטקאדער -- רעגוא היעשי 4

 .ןרעװ ןסירעצ ךיג ױזַא טינ טעװ םעדָאפ רענעטכָאלפעג-יירד רעד ןוא (5
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 קרָאיד-וינ ,*טַאלבעגַאט םעשידיי , םוצ
 ,א"טרת ,ירשת 'ח ,ענליוו

 (1910 בייהנָא) סעדָא

 ! רָאטקַאדער 'ה ,ךייא בוט-לזמ

 ,םלוע רעזדנוא ןשיוצ קידנסעומש םוטעמוא ןעמ טרעה -- החמש-לעב ַא טייז ריא

 רָאי קיצנַאװצ-ןוא ףניפ טנייה טרעוו ,ןבעל לָאז ,?טַאלבעגַאט, גנוטייצ עשידיי רעייא

 ,טשינ ןעד סע טסייו רעוו !החמש ַא תמאב זיא סָאד ןוא ,ןרָאװעג ןריובצג זיא יז טניז

 יז ,טצזַאג ןייק ,םיברה וניתוניעב ,טשינ ךיז ןטלַאה ,רעדניק עשידיי ,זדנוא ייב זַא

 רָאי ןייק וליפא ןבעל ,עקַאט דלַאב לייט ַא -- .קעװַא טלעוו רעד ןופ גנוי ךעבענ ןעייג
 -ענ ייז טייג המשנ יד זיב טייצ ַא ןססוג ,ןרַאװק ,ןרַאד ,ןעקנערק לייט ַא ןוא ,סיוא טינ

 ,ךַאז ענעטלעז ַא יאדווַא זיא ,ןעז וצ טבעלרעד ןעמ זַא ,עטעזַאג עקירעי-25 ַא .סיוא ךעב

 סע זיא הזל ץוחו .לָאמ ןייא ךייא ריא טָאה סָאד .ןכַאמ הכרב ַא ףרַאד ןעמ רעכלעוו ףיוא

 -עמַא עשידיי עטשרע יד ,עטסטלע יד ךָאד זיא יז לייוו ,עסיורג ַא עקַאט ןוא ,החמש ַא

 ןיא ךייא ייב ןרָאװעג דלונ ,ןגָאז ןעמ ןָאק ,זיא טייצ ןייא ןיא ריא טימ סָאװ ,עקנַאקיר

 ,טנרעלעג ןעמַאזוצ ,ןסקָאװעג ןבָאה ךיילגוצ עדייב .עדניימעג עשידיי עייג ַא ,עקירעמַא

 החמש יד .ןעוועג הבוט לבקמ רערעדנַא רעד ןופ ענייא ,ןסָאנעג רערעדנַא רעד ןופ ענייא

 ,עדניימעג רעד ןופ ,רערעדנַא רעד ןופ החמש יד זיא ,גנוטייצ רעייא ןופ ,רענייא ןופ

 ,סע טסייה

 ךורב, ַא טימ ףיוא ךיוא םיא ןעמ טמענ ,חחמש ַא ףיוא טמוק רע זַא ,דיי ַא טַאקג

 -קַאדער רעה רעביל ןיימ ,ָאי .דצ םענעי רעדָא םעד ןופ ןתוחמ ַא סעּפע ךָאנ טרפב ,"אבה

 דצמ ןתוחמ לקיטש ַא ,תוכייש ַא ןיב ,סייה ךיא יוװ ,םירפס רכומ עלעדנעמ ,ךיא ,רָאט

 ליפ רעייז ריא ןיא ָאד זיא'ס .עקירעמַא ןיא ךייא ייב עדניימעג רעקיטציא רעשידיי ועד

 עכלעוו ןשיווצ ,טריבעג ןיימ ןופ ,דֹנַאל ןיימ ןופ רעדירב ,רעטסעוװש -- ןשטנעמ ענעגייא

 ערעייז ןיא ,ןדייל ערעייז ןיא לײטנָא ןעמונעג ,ןרָאי עניימ ,געט עניימ טכַארברַאפ בָאה ךיא

 ,עדווירק רעייז ךיז ןעמעננָא ,טרָאװ ַא טימ לָאמַא סױרַא געלפ ךיא עכלעוו רַאפ ,ןדיירפ

 יז רַאפ טזָאלעג רָאג לָאמ ןייא טשינ ןוא ץרַאה ןיימ ןסיגסיוא געלפ ךיא עכלעוו רַאפ

 סע טָאה ,בוט-לזמ ַא ךייא טציא קידנקיש ,רעבירעד .טױנ ַא תעשב רערט ַא ,ץפיז ַא

 עסייה ,רעטרעוו רָאְּפ ַא טימ ,רענעגייא ןַא יו ,ייז וצ ךיוא ךיז ןדנעוו ןָאטעג םענ ַא ךימ

 .ןצרַאה ןופ ףיט סױרַא רימ ךיז ןסייר סָאװ ,רעטרעוו

 ןיהואוו ,דנַאל םעיינ םעד ןיא ,רעדירב ,ריא טכַאמ סָאװ ,רעטסעווש ,ריא טכַאמ סָאװ

 טייז ,טלעק ןיא ,םערוטש ןיא ,טײצנעיסָא ,לטעלב ַא יווװ ? ןרָאװעג טלגָאװרַאפ טייז ריא

 טרָאד קידנזַאלרעביא ,םייה רענעטעזַאב-טלַא רעייא ןופ טייוו ןרָאװעג ןפרָאװרַאפ ריא

 ץערעייא ןופ םירבק יד קידנזָאלרעביא .רעיט ױזַא ךייא זיא סָאװ ,גנידצלַא דימות ףיוא

 םוצ טנעָאנ ױזַא זיא ךייא סָאװ ,עביל ערעייא עלַא ןופ ,רעדניק ןופ רענייב יד ,ןרעטלע

 םענופ ןסיוטשרַאפ ,טגָאיעג זיא סָאװ ,לטעלב םענעלַאפעגּפָא םעד זיא טסיװ .ןצרַאז

 ןכלעוו ןופ ,לגייווצ ןרַאד םעד ףיוא לטעלב םענעבילברַאפ םעד זיא יו ןוא ךָא רָאנ ,טניוו

 ,טפרַאו סע .ךעבענ סע זיא ךַאװש ןוא לעג .הקיני יד םיא רַאפ סיוא ךיז טזָאל סע

 סע יו סעּפע ,טרעטַאלפ ,טרעטיצ סע .זָאלב ןטסדנימ ַא ןופ םיא טימ טעסערט סע

 .ךעלטעלב עטרעטייױורעד םיא ןופ ענעלַאפעגּפָא יד ךָאנ טקנעב

 ןיימ ףיוא ןציז ןבילבעג ןיב ךיא ןוא ,ןרָאװעג טלגָאװרַאפ טייז ריא ,עביל עניימ ,ָאי

 ןבָאה ,ןפָארטעג ןבָאה זדנוא סָאװ ,תורצ יד .ןביילב ָאזָא וצ ייוו ןוא ךֶא זַא רָאנ .טרָא
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 ,טכַארטעג ,טקנעבעג בָאה ךיא ,ץרַאה סָאד ןסירעג רימ טָאה סע .ןעור טזָאלעג טינ ךימ

 -ירב ןוא רעטסעוװש ענדיב ,עטגָאיעג ,ענעלַאפעג עניימ ןגעוו טכַארטעג ,טגרָאזעג) ץלַא

 ,ךייא וצ ןיהַא ןסירעג ךיז טָאה עניימ המשנ יד ןוא ,ָאד ןציז ןכילבעג ןיב ךיא ,רעד

 ערעווש עלַא יד ןטילעגרעביא ךייא טימ םענייאניא ןוא געוו ןפיוא טײלגַאב ךייא טָאה יז

 ,עדמערפ ןופ ןוא ענעגייא ןופ תונויזב ,תוּפרח ,תוינערוּפ ,תורצ עלַא יד ,דייל ערעטיב

 רעד ןיא ,םי ןפיוא ןוא השבי רעד ףיוא ,ץענערג רעד ייב ןענַאטשעגסיױוא טייז ריא סָאװ

 ,טרָא ןפיוא ןעמוקעגנָא טייז ריא זיב ,ףיש

 עסיורג ַא ןרָאװעג טייז ריא ,טכירעגפיוא ךייא טָאה טָאג זַא ! תוחמש ףיוא דניצַא ןוא

 ענעטָארבעג ,תורצ לקעּפ קידרעירפ רעזדנוא ןָא ןענָאמרעד ךיז עשז-רימָאל ,עדניימעג

 ,ןדיירפ ןיא סע ןלייצרעד ןוא ןדייל

 יד זיא יז ,לָאצ ןיא זיא עדניימעג רעייא יו סיורג זַא ,טלָאװעג רעבָא טלָאװ ךיא

 ,טרעוו ןטסקינייװעניא ריא טימ ןייז יז לָאז סיורג ךיוא ױזַא ,טלעוו רעד ןיא עטסערג

 טלָאז ריא .גנונעדרָא רעטוג ַא ךרוד טקיניײארַאפ ןייז לָאז יז ,תולעמ עטוג עריא טימ

 שטָאכ ,קלָאפ ןייא ,דחא יוג ַא ןענייז ,ןדיי ,רימ זַא ,טלעוו רעד ןזיוװַאב תודחא רעייא טימ
 ,טינ ןעדווירק ,רעגײטשַא ,עקירעמַא ןיא יד .רעדנעל ענעדיישרַאפ ןיא טײרּפשעצ ,טייזעצ

 תודמ ןוא תונהנה ערעייא טימ טלָאז ריא .הנידמ רעדנַא ןַא ןופ סָאוװ ,ענעי ,הלילח

 רעד ןעילג ךייא ןיא לָאװ סע .לארשי ללכ ןצנַאג םעד יא ,ךיז יא דובכ ַא ןכַאמ תובוט

 ! רוטַארעטיל ןייז ןוא קלָאפ רעודנוא וצ טפַאשביל ןופ טסייג ןשידיי םעד ןופ קנופ

 ןסקָאװעג ןוא ךייא בילוצ ןרָאװעג דלונ הליחתכל זיא סָאװ ,"טַאלבעגַאט; סָאד זָאל

 ןצונ ןעגנערב ,רָאי עגנַאל ,עגנַאל ףיוא ןסקַאװ רעטייוו סע זָאל --- ךייא טימ םענייאניא

 : ,דגיירפ עטסעב ערעייא

 שטיווָאמַארבַא .י .שו ץיסעּפ

 .ץרעמ ןט10 םעד ,1910 ,קרָאײויג ,רעמונילבוי ןיא טקורדעג ,גָאטרָאי ןט25 םוצ גנוסירגַאב
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 | םכילע-םולש וצ
 ,1910 ,רעבמעטּפעס 28 ,עילַאטיא ,אנאנהל ןייק

 ! הבוט הנשל

 ,דניועגזיוה רעייא ןוא ךייא ןשטניוו רָאי ךעלקילג ַא ,טנוזעג ַא

16 

 יקסנַא .ש וצ
 ,1910 ,ץרעמ 21 ,סעדָא

 !טניירפ רעקיצרַאהביל ,רערעייט

 -ניא ךייא טימ ?עטקיטעּפשרַאפ, יד וצ ןענעכערסיוא ךימ טגעמ ריא ,ןבעל'כ ,השקשינ
 ; ןענירד טײטשַאב (סָאװ;) השקב ַא טימ ךייא וצ ךימ ךיא ביילק טייצ ַא ןופ ןיוש .םעגייא
 ןופ 17 ןוא 16 ןעלטיּפַאק יד ןקישסױרַא ןטסכיג םוצ יו דימ ,ןייז טוג ױזַא טלָאז ריא
 ,טינ ןעוו .טצעזרעביא ןיוש ייז טָאה ריא בוא ,"סמייח 'ר המלשק השעמה-רוּפיס ןיימ
 ,רעצ ןייז רַאפ ןרעװ טיירפרעד לָאז סע ,תובוט תורושב ךייא ןופ ןרעה ןזָאל ןוא

 רעטלַא רעייא
 םירפס רכומ עלעדנעמ
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 ןענייז ייז .עיּפָאק ַא ייז ןופ ןקישוצ רימ ןוא ייז ןביירשרעביא ןוָאל ,ןייז לחומ רךיא טלָאז

 ןוא שיאיירבעה ןיא רוּפס ןקיזָאד םעד רעביא ץעז ץיא לייוו ,קיטיונ קרַאטש דניצַא רימ

 ןייק טזָאלעגרעביא טינ רימ בָאה ךיא שכלעוו ןופ ,ןעלטיּפַאק עקיזָאד"ד ייב דניצַא טלַאה

 דלַאב ןוא -- עטקיטעּפשרַאפ יד ןופ ןייז טשינ ךייא ךיא טעב ,לָאמ סקיטנייה .,עיּפָאק

 ,השקב ןיימ ןייז אלממ ךעלגעמ רָאנ יו

 יו ,סעדָא ןייק ןעמוק ש"היא טעוװ ריא זַא ,טסַאג ַא רימ ייב ןייז סע ריא טעוװ ,יִא

 ךייא טפור רעו ןבירשעג טינ ריא טָאה סָאװרַאֿפ רָאנ !ווירב רעייא ןיא טביירש ריא

 ? סיורַא

 "עג טינ ץלַא עקַאט רימ ריא טָאה 1909 יַאמ ןופ *רימ יקסיערוועי , לכיב סָאד ןוא

 ןטעבעג ןיוש םעד ןגעוו לָאמ רָאּפ ַא ךָאד בָאה ךיא ,טקיש

 ךייא שטניוו סע יוװ ,קרַאטש ןוא שירפ ,טנוזעג רימ טייז

 ,טניירפ רעיירטעג רעייא

 שטיווָאמארבַא .י .ש
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 ימע-ןב וצ
 (שיאזירבעה ןופ)
 ,(1910) ע"רת ,ירשת יו ,סעדָא

 עלַא וצ ןוא יורפ רדעטרעעג רעייא וצ םולש ,רערעייט ןוא רעביל ןיימ ,ךייא וצ םולש
 !קיביײא זיב הכרב ןוא םולש ,ערעייא

 ,ןקידיײטרַאפ ךייא רַאפ ךיז ךיא לָאז יו ןֹוא ,רערעייט ןיימ ,ןגָאז ךייא ךיא לָאז סָאװ
 טימ ןיב ךיא זַא ,תודע ןיימ זיא טָאו .ןבירשעג טשינ גנַאל ױזַא ךייא בָאה ךיא סָאוװ
 ףיוא רעמצלַא ךיז ןרעמ סָאװ ,ןגרָאז עניימ רעבָא ,ביל רעייז ךייא בָאה ךיא זַא ןוא ךייא
 ןוא ךעלדנימ טניירפ עטוג עניימ טימ ןעגנערברַאפ וצ טשינ רימ ןביולרעד רעטלע רעד
 ,רימ ךיז טלױװ סע יוו ,ךעלטפירש

 -קנַאד ךייא לעװ ךיא ? דניזעגזיוה רעייא טכַאמ סָאװ ןוא ,רערעייט ,ריא טכַאמ סָאװ

 ןגעוו ןוא ךייא ייב זיא'ס סָאװ ץלַא רימ ןלייטטימ ןוא ןקיליװַאב טעװ ריא ביוא ןייז רַאב
 ?טציא ריא טביירש סָאװ .בצמ ןקיטציא רעייא

 וצ ןוא לָאמַא ךָאנ ךיז ןעעז וצ גנונעפָאה ַא ָאד זיא ,רערעייט ןיימ ,ריא טנכער סָאװ
 ? ןטייצ עטוג עקילָאמַא יד ןעיײנַאב

 ,ךייא --- הבוט המיתח ןוא הביתכ ַא ךייא ןשטניוו רעטכָאט ןיימ ןוא יורפ ןיימ ןוא ךיא
 ,טנוזעג רעייא רַאפ טָאג ןטעב ןוא ,רעדניק עביל ןוא יורפ רעייא

 ,ןצרַאה ןצנַאג ןטימ רערעייא
 שטיװַָאמַארבַא .י .ש
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 ימע-ןב וצ
 (שיאיירבעה ןופ)
 (1911) א"ערת ,חספ ברע ,סעדָא

 ! רעביל ןוא רערעייט רעייז ןיימ ,ךייא םולש
 רעייז רַאפרעד רימ טוט ץרַאה סָאד ןוא ןבירשעג טשינ ךייא ךיא בָאה גנַאל ןיוש

 טכַארט דימת זַא ןוא ןצרַאה ןצנַאג ןטימ ביל ךייא בָאה ךיא זַא ,תודע ןיימ זיא טָאג ,ייוו
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 עניימ לייוו ,ךייא ןביירש וצ ןליוו ןיימ טליפרעד טינ ךיא בָאה ךָאד רעבָא ,ךייא ןגעוו ךיא

 ,טגָאזעג ךיז ךיא בָאה טנייה רעבָא .סע ןָאט וצ טביולרעד טשינ רימ ןבָאה ןגרָאז עלופ

 ךייא ןשטניוו ןוא רעטרעוו עכעלטע ןביירש ךייא לעוו'כ ןוא .,ןייז לָאז'ס סָאװ ןייז לָאז

 ןופ ,שינעפיט רעד ןופ ןעמוק סָאװ ,תוכרב עניימ ,רערעייט ןיימ ,וצ-טמענ .בוט-םוי םוצ
 דנַאטשוצ:טנוזעג רעייא ןגעוו רימ טביירש ,ווירב ַא ןָא רימ טביירש ןוא ,ןצרַאה ןיימ
 יוֵרפ רעייא ןוא יז טשטניוו .דניזעגזיוה ןדרעייט רעייא ןופ דנַאטשוצ-טנוועג םענופ ןוא
 .עילימַאפ ןיימ ןוא יורפ ןיימ ןופ ןעמָאנ ןיא ןוא ןעמָאנ ןיימ ןיא

 םעניא העדב בָאה ךיא זַא ,ןבירשעג לָאמַא ךייא ןיוש בָאה ךיא זַא ,ךיז טכַאד רימ

 -רַאפ ןוא עווענעשז ןייק ןעמוק ךיוא לעװ ךיא ,דנַאלסיױא ןייק ןרָאפ רעמוז ןקידנעמוק
 שטנואוו רעקיזָאד ןיימ יצ קּפוסמ ךיא ןיב טציא רעבָא .געט עקינייא טרָאד ןעגנערב
 .ןרעוו טליפרעד טעוװו

 ,דניזעגזיוה רעייא ןוא ךייא סירג ןֹוא סטוג ךייא ךיא שטניוו לָאמַא ךָאֹנ
 ,טפַאשביל טימ ךייא ךָאנ קנעב ןוא ןצרַאה ןצנַאג ןטימ ביל ךייא בָאה ךיא

 שטיווָאמַארבַא ייש

 סילאיב .נ ,ח ןוא יקצינוואר .ח .י ןופ ןטפירשוצ

 !רעביל ןוא רערעייט ,ימע-ןב ,ךייא וצ םולש

 ךָאנ ךיז טקנעב סע ןוא ןרָאי עקידרעירפ יד ןופ טכענ-"םירדס; יד טוג קנעדעג ךיא

 ,ןטייצ עקילָאמַא יד ןעוועג ןענייז סע טוג ןוא ןייש יוִי .דניזעגזיוה רעייא ךָאנ ןוא ךייא

 ,"םירדסע יד ןופ הניכש יד ןָאטעגּפָא ךיז טָאה טָאטש רעזדנוא ןופ קעװַא טייז ריא טניז ןוא

 יו ןוא טוג יו ? ךייא טימ ןעיירפ ךיז ןוא רעדיוו ךייא ןעז וצ ןייז הכוז רימ ןלעוו ןעוו
 ! םענייאניא ןעגנערברַאפ וצ זיא סע ליואוו

 ,טפַאשביל ליפ טימ רערעייא

 יקצינוואר .ה ;י

 לש ונובר רעד טָאה טזָאלרַאפ זחנוא טָאה ריא טניז !טניירפ רעביל ,םולש ,םולש
 "יו ןוא רעקינייו ץלַא ןרעװו רימ ןוא ,קלָאפ רעזדנוא ןופ ןדירפ םעד טרעקענּפָא םלוע
 ןוא ,גנילירפ רעד טמוק טָא ןוא ,חסּפ רעד טמוק טָא רעבָא . ..לסיבַא ךָאנ ןוא ,רעקינ
 ןָאק ,רשפא .ןטייצ ערעסעב ףיוא גנונעפָאה ַא ךָאנ ָאד זיא 'רשפא ,טסיױו רעוװ -- טָא
 .ךייא חסּפ רעכעליירפ ַא ןוא טנוזעג טייז . . .ןייז

 ,טפַאשביל טימ רעיא
 קילַאיב .נ .ח

189 

 קרעבערש המלש וצ
 ,1911 רַאורבעפ 9 ,סעדָא

 !קרעבערש רעה רעביל
 -עג בָאה ךיא סָאװ ,רעצ ןסיורג םעד ןגָאזסױרַא טינ ליפפ ױזַא רָאג ךייא ןָאק ךיא

 סעּפע ךיז טיצ םירפס עניימ ןופ ןקורד סָאד יו קידנרעה ,ווירב ןטצעל רעייא ןופ טַאה
 ןיוש ןוא ןגיױוװש רעסעב ןיוש ךיא םאֹל .ןויירג ינימ עלַא טימ ןוא ךעּפ ןופ יװ רעווש
 סָאװ טוט ,טניירפ רעביל ןיימ ,ךייא טעב ךיא .םירפס עטקורדעגּפָא יד ןעעז ןבעלרעד
 טינ ךָאנ ךיא בָאה ,רעדנעב 6 עטקַאּפעגוצ יד .רעלעפ שלַא יד ןטכיררַאפ וצ ךעלגעמ
 רימ ןקיש וצ ךעלגעמ רָאנ יו ,ךייא טעב ךיא .השעמ שגנַאל ַא זיא סָאד .ןטלַאהרעד

 תחנ לסיבַא ןבָאה שטָאכ ךימָאל .םכתחטבה יפכ ,םובלַא םעד טימ ,ענעדנובעג ,בילפס ירד
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 ןטעטימָאקה לככ העושת ול ןיאש ,טעטימָאקיםואייליבויב וחטבת לא .רעצ ןיימ רַאפ
 ךיא וט סָאד ,טעברַא ערעווש ַא רעייז ,יינסָאדפיוא רעביא טציא ךיא ץעז "םיפרשנ, יד
 ךיא לעװ םורַא ךָאוװ ַא ןיא ןכער ךיא .ךייא בילוצ עקַאט רָאנ ,ומיחרו וליחדב רעבָא
 טינ ללכ "םיפרשנ; יד ךיז רעהעג סָאװ ,"שיפ, םעד ךיוא .ןקישוצ *םיפרשנ;/ יד ךייא
 "םינבו תובאק םעד טימ .רימ ייב טינ ךיז טניפעג "םירחוסה חולא רעניילק רעד .ןָא
 "וז טשרע םיא ןביוהנָא קנעד ךיא .ןקיטפעשַאב וצ ךיז ךעלגעממוא ןייר טציא רימ זיא
 ביןענעזייר טימ ןדײרנעמַאזוצ ךיז םעד ןגעוו ןעמוקסיוא טעװ רשפא ןוא ?,ש"היא ,רעמ

 ךיא בָאה ,רַאורבעפ ןט15 םעד ןלָאצ טפרַאד ריא סָאװ ,לבור טנזיוט ףיוא ןעלסקעוו יד

 טָאה ריא יװ יױזַא ,"קנַאב ענמיאַאזװו, רעד ןיא ןעמָאנ סבייוו ןיימ ףיוא ןבעגעגרעביא
 ןיא גנידצלַא זיא'ס זַא ,ווירב ַא ךייא ןופ ןעמוקַאב וצ ףָאה ךיא .ןָאט וצ טנרעלעג ךימ
 !טביירש --- .ךעלדניירפ רָאג ךעלצרַאה ךייא ןסירג יתיב ינבו יתשא .גנונעדרָא

 ,רעייא ,טפַאשדניירפ יועתמא ןוא גנוטכַא טימ
 שטיווָאמַארבַא י"ש

 ,ביבא לת ןיא ןברָאטשעג ,1877 ןיא ןריובעג ,רעגעלרַאפ רעשיאיירבעה ןוא רעשידיי רעטסואוואב (1

 ענייז עלַא שטוװָאמַארבַא .י .ש ייב טפיקעגּפָא 1910 ןיא .גאלרַאפ א עגליוו ןיא 1900 ןיא ,1945 ןיא

 ןיא ."עלעדנעמ, גַאלרַאפ םעד סעדנירגעג יקסדיל טקעי טימ ןעמַאיוצ ןוא לבור טנזיוש 10 רַאט קרעוו

 ,טייקיטעט עשירעבעגסױרַא עוויסנעטניא א טלקיװטנַא ואו ,לארשי-ץרא ןייק ןרָאפעגרעבירא רע זיא 3
 -לת) "קרברש המלש רואל איצומה תונורכז , ךוב ןיא טכעלטנפערַאפ ןענייז סייומ עלעהנעמ ןופ ווירב יד

 | ,(1955 ,ביבא
 ,םשה הצרי םא (2

 ןעזייר םהרבא (3
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 ! קרעבערש ר"רה רעביל ןיימ

 וצ ָאד ךייא קיש ךיא סָאװ ,"םיפרשנ, יד טקידנעעג לזמל ךיא בָאה טשרע טנייה

 ,ןזיירג יד ,ןויירג יד ,יוא .ןזיירג ןָא !ש"חעמל סע טקורד ."שיפ; םעדז טימ םענייאניא

 -רעד גנַאל טינ טשרע ךיא בָאה ךעלדנעב ענעדנובעג טינ סקעז יד !ךימ ןרעטלע ייז

 ןייא .ןכַאמ וצ טשינ זיא'ס רָאנ !ךיז ןעניפעג טרָאד ןזיירג לפיוו קערש ַא .,ןטלַאה

 -םיוא ךייא בָאה ךיא .ןטכיררַאפ טגנידַאבמוא םיא זומ ןעמ סָאװ ,רעבָא ָאד זיא רעלעפ

 ןוא ,סעדָא ןיא ןִנועֶג טייז ריא תעשב ,רעירפ ךָאנ רעלעפ םעד ףיוא טכַאמעג םַאוקרעמ

 רע זיא ףוסל ,ןטכיררַאּפ וצ םיא ידכ ,לכיבציטָאנ ןיא ךייא 'ייב טנכייצרַאפ טָאה ריא

 :רע זיא טָא .רעירפ יו ןבילכעג

 ןגָאלק -- ! רעדירב, :טקורדעגו טייטש ,168 יז ,דנַאב רעטשרע ,"לרעגניפשטניווש ןיא

 יו זיב 'וכו 'וכו רעטנזיוט טרעדנוח ערעייא עלַא -- טייצ רענעי ןופ תוניק יד ףיורעד

 סָאװ ,רעטרעוו עקיזָאדיד טָא ,169 טייז רעד ףיוא *! לארשי קלָאפ טָאד זיא ןלַאפעג ,דליוו

 עלַא 'וכו ןלַאפעג ףיט יווװ ,יוא/ 291 'ז ףוס םוצ ,דנַאב ןטייווצ ןיא רעכיא ןרזח ָאד

 רעסואימ ַא זיא'ס .292 טייז רעד ףיוא זיב 'יוכו 'וכו ,'וכו רעטנזיוט טרעדנוה ערעייא

 ?יױזַא יוו .דימו ףכית ,דלַאב םיא ןעמ זומ ןטכיררַאפ .ןדָאש ליפ רעייז ןָאק סָאװ ,רעלעפ

 ןופ לָאצ רעד ןיא רעלעפ ַא ךָאנ טכַאמעג טָאה רעקורד רעד ,עטַאט ַא טָאג ךָאד זיא

 יד ,רעלעפ רענעי ןרעוו טרעסעבעגסיוא ןענָאק לָאז רעלעפ םעד ךרוד ידכ ךעלטעלב יד

 : סע ךָאד טסייה ,ןטייז עקידייל יירד ןעייג 169 ערפיצ רעד ךָאנ : ױזַא זיא ןופרעד השעמ

 םענופ לטיּפַאק עטשרע סָאד ןָא ךיז טביוה סע ואֹוו ,ןייטש ךָאד ףרַאדַאב 3
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 עקידרעירפ יד ןעמוקעגניה ןענייז ואו .171 טרָאד רָאג טייטש ףוסל ,172 ,ךוב ןטרעפ

 ןיא :זיב 168--167 לטעלב םעד רעביא טקורד ,לחומ טייז ,טמענ :;ואוו טָא ? ןטייז ייווצ

 ערעייא עלַא יוכו ! רעדירב, :קיטש עצנַאג סָאד קידנפרַאװסױרַא ,ןעגנַאפעג ןרָאװעג ץאב

 טעװ ,קירעביא רעבירעד לטעלבו עצנַאג סָאד טביילב ,'וכו ,יוכְי ,'וכו רעטנויוט-טרעדנוה

 דניצַא ,קיטכיר ץנַאג ןעמוקסיוא 171 לָאצ יד ךָאנרעד עקַאט טעװ ,ןדיינשסיוא סע ריא

 ...הכמ רעד רַאפ האופר יד וצ טקיש רע ?ןבָאה רימ טָאג ַא רַאפ סָאװ ןיוש ריא טעז

 רשפה ןייק זַא ,טוג רעייז ךָאד רימ ןסייו ריא ןוא ךיא .סדנוק םעד ןגעוו דניצַא

 -בופ ורביהש יד רעדָא ,סדנוק רעד ,רע יװ ןעז רעירפ עשז-רימָאל ,ָאטשזינ זיא רימ ןופ

 טָאג טעװ לָאמטסנעד ,ָא ,ןעמָאנ ןיימ טימ רימ ןופ ףשכה ַא ןקורדּפָא ילעװ ? "גנישיל

 סקילַאיב ןוא סיקאצינוואר רָאנ ,טסייו ריא יוװ ,ךָאד זיא ךַאז עצנַאג יד .עטַאט ַא ןייו

 ריא עכלעוו ,ןעגנוטייצ יד ןיא ןרעפטנע ןלָאז ייז ,ןבעגעגרעביא ייז ךיא בָאה ,ונ .ווירב

 טינ לָאז רע ,דובכ סיקסראמויל ןטיחרַאפ וצ ירכ ,םעד בילוצ זיא סָאד ,טנכייצעג טָאה

 .ןעז רימ ןלעוװ רעטייוו ןוא ,ןרעוו טקישעצ געט יד ןלעוװ ווירב יד .ןרעוו טריטעמָארּפמָאק

 טלָאװ סע .םיבנג יד רַאפ ןבָאה וצ ארומ סָאװ ָאטשינ ללכ זיאט זַא ,ךיז טכַאד רימ

 ןרָאפּפָארַא ןײלַא ןענָאק טלָאז ריא ןעו ךעלצונ רעייז ןוא טוג רעייז ךייא רַאפ ןעוועג

 ךייא ןטלָאװ עלַא .טפעשעע טוג ַא טכַאמעג רעכיז ריא טלָאוװ טרָאד .עקירעמַא ןייק

 ךיוא זיא ,ךיא סייו ,יקסראבויל ,ןדיי עלַא טרָאד ןענייז עניימ טניירפ עטוג ,ןפלָאהעג

 ? אה ,ןבעל'כ ,ךיז טכַארטַאב .ןבעגרעביא רימ רעייז
 טכַאה ,לעוו ןוא ןטלַאהרעד טינ ךָאנ ךיא בָאה םובלַא ןטימ םירפס ענעדנובעג יד

 ואו ?ןעמָאנ ןיימ ףיוא ךיילג טינ ריא טקיש סָאװרַאפ ,ןטלַאהרעד ךיג ױזַא טינ ,ךיז

 ,הבושת רעקידלַאב רעייא ףיוא דלודעגמוא טימ טרַאװו ךיא ? דליב סָאה זיא

 ,הביר הבהאב

 שטיווָאמַארבַא ייש
 ,םכמולש םישרוד +ב"בכ

 ,ןליװ טעטָאג םוא -- םשה ןעמל (
 קרעװ סעלעדנעמ ןבעגעגסױרַא טָאה סָאװ ,קרָאײוינ ןיא גַאלרַאפ רעשיאיירבעה-שידיי רעד זיא סע (2

 ליפ עסערּפ רעה ןיא ןרָאװעג טקורדעג ןענײז טייצ רענעי ןיא .רבחמ םענופ שינביולרעד רעד ןָא
 ,גנולדנַאה רצקיזָאד רעד ןגעק ןפורפיוא ןוא ווירב-טסעטָארּפ

 ,דניזעגזיוה ץנאג ןיימ -- יתיב ינב לכ 3
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 ,1911 רַאורבעפ 20 ,סעדָא
 !קרעבערש ר"רה רעביל ןיימ
 *םיפרשנ, יד טימ ווירב ןקידרעירפ ןיימ טקישעג ךייא בָאה ךיא ןעוו ,גָאט םעד ןיא

 ןיימ וצ בוט-לזמ ַא טימ ויירב ַא * ןיקסראבויל ןופ ןעמוקַאב ךיא בָאה ,"שיפ, םעד ןוא
 ךייא קיש ךיא ןכלעוו ,וירב ַא םיא ןופ ןעמוקַאב רעדיו ךיא בָאה ןטכענ .םואייליבחי
 ריא זַא ,איבנ ַא יו טהצעעג ךייא בָאה ךיא זַא ,ןעזסױרַא ריא טעוװ ווירב םעד ןופ .ָאד
 סע ,ןכַאמ טשינ רָאג ןעמ טעוװ רעהַא-ןיהַא ךעלווירב טימ .עקירעמַא ןיא ןייז טכרַאדַאב
 ןָאטעג טשינרָאג ןבָאה יקצינבאר ןוא קילַאיב .טייצ יד טסיזמוא ןײגקעװַא רָאנ טעוו
 לָאז ,רעדיוו ,ךיא .ןענעכער וצ טשינ ייז ףיוא זיא'ס .ןָאט טשינ ןלעוו ןוא טשינ ןעוט
 ,עגַאל רעסואימ ַא ןיא ןיקסראבויל ןריפניירַא ךיא לעוװ ,רשכה םעד ךעלטנפע ןענעקיילּפָא
 ךָאד רע ןָאק ,ווירב ןיימ ףיוא טקישעג ךיז שלַאפ טָאה רע זַא ,ןעמוקסיוא ךָאד טעװ סע
 ,טטכעלש רַאפ טשינ ,הלילח ,רעבָא ,טשירַאנַאב ךיז טָאה רע ,עקַאט תמא .ןדייל ןופדעד
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 סָאװ ,םינלזג ןופ ןעװװעטַאר טלָאװעג ךימ טָאה רע .עטוג ַא ןעוועג ךָאד זיא הנווכ ןייז

 טינ רימ קידנבעג וצ טשינ ,םירפס עניימ טפיוקרַאפ ןוא טקורדעג ,טלוגַאב ךימ ןבָאה
 טסייו גנידצלַא סָאד ,לבור 1,800 שטָאכ -- טניימעג רע טָאה -- זיא טוג ,ןשָארג ןייא

 ךיא תעשב טדערעג ןוא טדערעג ןופרעד ןבָאה רימ .טוג רעייז ןיילַא ןיוש ךָאד ריא
 הצע ןיימ ?ןרזחרעביא סע לָאמַא ךָאנ עשז-סָאװ וצ .ענליוו ןיא ךייא ייב ןעוועג ןיב
 ןייז לָאז ,ריא טשינ זַא ןוא ןילַא ריא ,עקירעמַא ןיא ןייז זומ ןעמ ,לָאמַא ךָאנ ךיא גָאז ,זיא

 ,סע ןגיײלּפָא טשינ ,דלַאב ןוא ךיג רעבָא .טייצ טָאה רע ביוא ,ץיווָאנרעשט
 ,רימ וצ טמַאזעגמוא ןעמוק ןייז חירטמ ךיז טלָאז ריא ןעוו ,ןעוועג טלָאװ טוג רעייז

 גנידצלַא טגָאזעגסױרַא ךייא בָאה ךיא .טכַארטַאב טוג ךַאז יד רימ ןטלָאװ ,סעדָא ןיא

 ,טליו ריא יוװ ךייא טוט רעטייו .קסעה תבוטל
 םייקמ ןוא "לרעגניפשטניווע ןיא רעלעפ יד טרעסעבעגסיוא טָאה ריא זַא ,ףָאה ךיא

 ,ווירב ןקידרעירפ ןיימ ןיא ךייא ןבירשעג בָאה ךיא סָאװ ,גנידצלַא ןעוועג
 ,הבושת רעייא רימ טריפַארגעלעט רעדָא טביירש ןוא טנוזעג טכער רימ טייז

 שטיווָאמַארבַא ייש

 "וינ ןייק ןרָאפעגרעבירַא ,שטיװַאמַארבַא .י .ש ןופ טניירפ ,רעוט-ללכ -- יקסראבויל והילא םהרבא *

 ױקירעמא ןיא .("ךוב-םכילע-םולש סָאד, עז) םכילע-םולש טימ ךיוא ליפ רעייז ןבירשטגרעביא ךיז ,קרָאי

 .טפעשעג ייט סיקצאסיו ןופ רעיײטשרָאפ רעד ןעוועג
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 היחי םהרבא 'ר ריעצהל הבושת

 ,1911 רַאורבעפ 24 ,סעדָא

 ,טייז רעשילַארָאמ רעד ןופ טינ ךייא ןעק ךיא ,דמערפ דליוו רימ טייז ריא שטָאכ

 ןיא שטָאכ ןוא ,ךייא וצ ךיו ןטלַאהרַאפ טָאטש רעייא ןיא טייל עכעלרע עטוג ױזַא יו

 םייחה; : רעטרעוו ערעייא רָאנ -- ,טינ ךימ ךיא שימ (רעגייטש ַא ערעייא יוװ) ןכַאז-עביל

 ,הלאש רעייא ףיוא ,סע טסייה ,רעניימ הבושת רעד ןיא ,"טע דיב ריעצ שיא לש תומהו

 :ןַאמ רעגנוי רעביל ,עשז-טרעה .ןרעפטנע ךייא ךיא זומ

 ביל טָאה יז ביוא ןוא ןיליירפ יד ביל קרַאטש ,טביירש ריא יוװ ,טָאה ריא ביוא

 -ַאב ,"ןסָאלשעג עביל ןוא טייהיירט עקיבייא , ריא טָאה ,טגָאז ריא יװ ,עדייב ןוא ,ךייא

 טָאה יז ליױו .געוו ןפיוא תועינמ צלַא ןגעקטנַא ןייטשייב ךיוא ערעייא עביל יד ףרַאד

 ןענייז ,טביירש ריא סָאװ ,תועינמ יד ךָאנ טרפב ,וצרעד טפארק גונעג ןבָאה זומ ןוא

 -לע יד .,ןייז וצ ןרעהפיוא ןצנַאגניא ייז ןענָאק טייצ רעד טימ .עקרַאטש עכלעזַא טשינ

 לסיבַא ךָאנ טּפױהרעביא טנַאק ןֹוא עדייב ריא טייז גנוי ,ןטעברעביא ךיז ןלעוװ ןרעט

 רעטעּפש ריא טעװ ,ןפלעה טעוװ טָאג ןוא ערעדנַא יד ענייא טביל ןוא טבע? .,ןטרַאוװ

 .תחנ ליפ ןיא ןבעל ןוא ןייז ךעלקילג

 !טביל ןוא טבעל

 שטיווָאמַארבַא .י .ש

 -ני רעלעיצניװָארּפ ַא טָאה ,וירב םענופ ןעז וצ זיאס יװ .עיצקודָארּפער רעשיפַארגָאטָאפ ַא יופ
 ףיױרעד םיא טָאה עלעדנעמ ןוא ,הצע ןא ןעלעדנעמ יב טגערפעגנָא ךיז םהרבא ןעמָאנ ןטימ ןאמרעג

 ,טרעפטנעעג
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 קרעבערש .ש וצ
 ,א"ערת ,םירוּפ ,סעדָא

 !קרעבערש ר"רה רעביל ןיימ

 רעייא טול ןבירשעגנָא טנייה בָאה ךיא סָאװ :,טסעטָארּפ םעד ךייא ריא טָאה ָאד

 ןייז אצוי לָאז רע זַא ױזַא ,טעז ריא יו ,שידמול ןבירשעגנָא זיא טסעטָארפ רעד .ןוצר

 ןוא ןרַאילּפמעזקע עכעלטע ןיא ךעלטייד ,ןייר ,ש"העמל ,רעביא םיא טביירש .תועדה לכל

 ךיא בָאה ןסערדַא יד טימ ווירב ןקידרעירפ רעיא .סעיצקַאדער יד ןיא םיא טקישעצ
 -קעװַא ןיהַא ןלָאז ייז ןקילַאיב ןוא ןיקצינבאר ןבעגעגרעביא רעירפ ןכָאװ רָאּכ ַא ןיוש
 דניירפ עניימ ,השקשינ .רימ ייב ָאטינ ןסערדַא יד ךָאד ןענייז ןכב ,ווירב ערעייז ןקיש
 -רַאפ ןוא .ךיא ליוװ יױזַא םורָאװ ,ןקישקעװַא ערעייז ווירב יד ןלשוו . . .לַאיב ןוא ...בר
 ,ןייז טעוװ סע ןוא ןייז זומ ױזַא ,טכער ןיוש זיא סָאד --- ױזַא ליוו ךיא סָאװ

 לבקמ טשינ ךָאנ דניצַא זיב ךיא בָאה םובלַא םעד ןוא דליב םעד טימ רעכינ יד
 טשינ ,עשז טעז .סעדדַא ןיימ ףיוא ךיילג ןקיש רימ ךייא ךיא טעב ,רעטייוו .ןעוועג

 -ירבַאפ רעד ,ןייז לדתשמ ךיז ,ךייא ךיא טעב ,עשרַאװ ןיא ןייז טעוװו ריא זַא .שרעדנַא
 גנַאל ןיוש רימ טָאה ןעמ .זנָארב ןיא דליב סיורג ןיימ הנתמב ןקיש רימו לָאז טנַאק
 טשינ סע ךיא בָאה םויה דע ןוא .טקישעגסױרַא רימ רֶע טָאה דליב סָאד זַא ,ןבירשעג
 ,ןטלַאהרעד

 ,םכתחטבהכ דליב סיורג ןיימ ןיוו ןיא ןייארַאפ ןשימעדַאקַא םעד טקיש ,ךייא טעב ךיא
 טוט :ךייא טעב ךיא .ךייא ייב לכיבציטָאנ ןיא טנכייצרַאפ ךָאד ריא טָאה סערדַא םעד
 ,עקַאט דימו ףכית ?טרעה ריא ,דלַאב עקַאט ,ווירב םעד ףיוא רימ טרעפטנע ,הבוט יד רימ

 ,םירוּפ ןטוג ַא ןוא סורג טימ

 שטיווװַאמארבפ יייש

 ,עקירעמַא ןיא רעגעלרַאפ עשידיי יד ןגעק טסעטָארּפ רעד (
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 קרעבערש .ש וצ
 ,א"עדת ,הסּפ מי"הוחד 'ג ,סעדָא

 !קרעבערש ר"רה רעביל ןיימ ,ךייא בוט"םוי טוג ַא

 ַא ןיא םירפס עניימ ןופ לייט ףלעווצ יד ןטלַאהרעד ףוסל ךיא בָאה ןטשירע ןטכענ

 ידד טימ רָאנ ,ןדירפוצ ךיא ןיב דנוב ןטימ .טקישעג רימ טָאה ריא עכלעוו ,דנוב םענייש
 -לופ ךעבענ ייז ןענייז טקורדעג ןייש טשינ ןענייז ייז סָאװ ,יד אל !ןיינ --- ןיילַא רעכיב

 ,עטרעהרעדמוא ,עכעלקערש ,עכעלדנעש ,עסואימ ,עבָארג יד וליפא ,ןזיירג טימ לופ-ןוא
 ןיא ןכַארּפשרַאפ טָאה ריא ןוא ,טקרעמַאב ךייא בָאה ךיא עכלעוו ,ןזיירג עכעלרעטכריפ
 ,יטשרַאפ ךיא .ןענייז ייז יו טזָאלעגרעביא ריא טָאה ,ןטכיררַאֿפ וצ ייז ווירב רעייא
 ןדָאש ךייא ךָאד ןָאק סָאד ,קיסעלכאנ ױזַא ךיז סע ריא טײגַאב סָאװרַאפ .טשינ ,ןבעל'כ
 טעװ ןוא ןקוקמורַא ךיז טעוו םלוע רעד !ןזיירג עניֹזַא סעּפע סעװָאטַאק ַא .קסע םוצ
 ,ןרעו טיירפרעד ןלעװ םיאנוש סָאװ ,ןופרעד טשינ ןיוש דער ךיא .סָאװ טסייוו טָאג ןגָאז
 ןדָאש ןָאק סָאד סָאװ ,קרַאטש עקַאט ןוא ,ךיוא רימ טרַא סע .רעליימ יד רימ ףיוא ןענעפע
 זיא'ס .תיבחזלעב ַא ןופ גיוא ןַא ןָא טקורדעג ךיז טָאה/ס זַא ,שוחב טעז ןעמ .קסע םוצ ךייא
 םוצ (העדומ רעדָא) טלַאהניא ןיא :ליפשייב םוצ !! טקורדעג טָאה ןעמ .רקפה ןעוועג
 ןוא ,"ןַאמשירפ .ד ךרוד עלעדנעמ ןופ עיפַארגָאיב, : ױזַא טייטש לייט ןט4 םעד ףוס
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 יו! יקצינבאר .ח .י ךרוד עיפַארגָאיב יד ךוב ןטשרע םענופ ביױהנָא ןַא רָאג זיא טקורדעג

 ךייא בָאה ךיא עכלעוו ןופ ,רעלעפ עבָארג ענעי רָאנ ,לחומ ןיוש ךיא ןיב טָאד ,אלימ ---

 ןטכירױַאפ ריא טזומ ,ןבירשעג

 דלַאב ןבָאה ריא טכַארט .רעכיב יד ןופ ףיוקרַאפ רעד סע טייג יוװ ,טניירפ רעביל ,ונ

 ןעמ .סיורג"וצ לסיבַא זיא רעכיב יד ףיוא חקמ רעד זַא ,טכַאד רימ ? עבַאגסיוא עיינ ַא

 "עג טָאה עבַאגסיױא יד .ךַאװ רעיא זיא סָאד ,אלימ .טקרעמַאב ןיוש| רימ וליפא סע טָאה

 .ןייז רענעש לסיבַא טגעמ

 ,רנַאב 13 ךיז ןקורד סעק :ױזַא עידומ ריא טייז דנַאב ןט4 ןיא ,ןתונשחמ ןיא ,ָאי

 !טשינ ללכ סע ייטשרַאפ ןוא םרוטש ןייק טינ סייוו ךיא ? םרוטש רעסָאװ) םרוטש ןיא

 .6 טניימ ריא סָאװ רימ טרעלקרעד !ןגיולפעג טינ ,ןגיוטשעג טשינ ,טביירש ריא טַאלג

 רפס םעד ךיא בָאה ע"על) רעדניק ןוא סעטַאט דנַאב 5 ,(שיפ רעד רָאנ ,יד טיג) שיפ יד

 ןיא דנַאב 16 ,(ןדייר רעירפ רימ ןפרַאדַאב םעד ןגעוװ ןוא ,טעברַאַאב טשינ ךָאנ םעניימ

 יי סָאװ : רעװ) הלעמ ?ש אילמפ ןיא 6 ַאה ,המוהמ רעסָאוװ הונוהמ ךעד

 סָאװ ,ריא יו שטנעמ רעטצעזעג רעגולק ַאזַא ,סע טמוק יוװ ,דניירפ רעביל ןיימ ,ךא

 טכער טשינ ,טלייארעביא דָארג ָאד ןייז טלָאז ,ביל ךייא בָאה ןֹוא ךייא ךיא עטכַא רַאפרעד

 :ןגָאז ךייא לעוו ךיא סָאװ ריא טסייוו --- ? רעירפ רימ טימ םעד ןגעוו ןייז בשיימ ךיז

 -ַאב טוג גנידצלַא ןוא ןעז ךעלנעזרעּפ ךיז ןלָאז רימ ,קסעה ;ובוטל קיטיונ קרַאטש זיא'ס

 יעקַאט הבוט רעייא ,ןפלעה יוװַא רימ לָאז טָאג ,ןסיוא ןיב ךיא ,ןטכַארט

 ,רימ טגָאו .ןעמוקַאב טינ ךָאנ םויה-דע ךיא בָאה ןיקצינבאר ךרוד טקעלּפמַאק ועד

 סָאד זיא ,ַאה !דליב ןיימ טימ םובלַא םעד טינ רימ ריא טקיש סָאװרַאפ ,דניירפ ןיימ

 .טסָאּפה י"ע ןקישטיירַא ייז רימ הז יבתכמ תלבקב ףכית ךייא טעב ךיא ? ןייש

 + קרעו עניימ ןופ עבַאגסױא רעשיסור רעד טימ ךייא ייב סעּפע ךיז טרעה סָאװ ,ָאי

 רימ טביירש .ךייא וצ ּפָא יז קיש ךיא ןוא ,םעד חוכמ רימ וצ ךיז ןדנעוו רעביירש ליפ

 ווירב ַא רימ ןביירש ןוא טייצ ןעמענ ךייא ךיא טעב ללכבו .הבושת ערָאלק ַא םעד ןגעוו

 + -- :עקירעמַא חוכמ ךיז טרעה סָאװ ןוא .גנידצלַא ןגעוו טורטורּפנ

 ,רעייא !רָאי טוג ַא ןוא חסּפ ןרשכ ַא רימ טָאה
 שטיווָאמַארבַא יש
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 קרעבערש .ׁש'ו
 ,1911 לירּפַא 19 ,סעדָא

 !קרעבערש ר"רה רעביל ןיימ

 ,וזירב םענופ עיּפָאק ַא טימ ןטעזַאג עשינַאקירעמַא ןופ ךעלקיטש ןיײירַא ָאד קיש ךיא

 ףיוא גנװיװנָא ןַא טימ ןוא ,ןיקטראבויל ןופ ןטלַאהרעד לירּפַא ןט16 םעד בָאה ךיא סָאװ

 סָאד טלדניװשרַאפ ,טיירדרַאפ ,דליוו ,עגושמ ױזַא זיא'ס ַײ לבור (1,800) טרעדנוה ןצכַא

 סָאװ-וצ .ןענעייל וצ טושּפ טלקע (סע) זַא ,ןינע םעד ןגעוו סרשייז רעדױלּפעג עצנַאג

 ןיימ ,ווירב סיקצינבאר ןעמ טקורד ןיילַא זַא ,טלעג טקישעגניײרַא רימ ןעמ טָאה טרָאפ

 ןילַא יקסרַאבויל יװ ןוא ,טינ הינק ןייק זיא הינק יד זַא :רעטרעוו ערעייא ךיוא ,ווירב

 ,רשפא ןעמ טניימ -- :."ןימייק אֹלו ןירירש אל ,חרּפ אברוע; ָאד לקיטרַא ןייז ןיא טגָאז

 רעביא טוג טנעייל ,ללכה ? הליזג רעייז רַאפ גנוקיטיגרַאפ ַא רימ ןייז לָאז טלעג סָאד זַא

 "עג עקַאט דלַאב ךיא בָאה גנוזייוונָא יד .ןָאט וצ טָאה ןעמ סָאװ ,טגָאז ןוא ןכַאז עלַא יד

 ,הבושת רעייא ףיוא ןטרַאװ וצ ןבילבעג זיא'ס רָאנ ,ןקישקירוצ טלָאװ

 עלַא ןיא טריטסעטָארּפ ,ןבירשעג בָאה ךיא ,ןָאטעג גנידצלַא בָאה טייז ןיימ ןופ ךיא



 227 םירפס רכוצ עלעדנעמ ןופ עירב

 טנָאק ריא .ךעלגעמ רָאנ סָאװ ,ריא ןיוש טוט דניצַא .טגנַאלרַאפ טָאה ריא יו ,ןעגנוטייצ
 עטטיוקעג ערעייז ייז ןקורד טכער ַא רַאפ סָאװ טימ ,סעצָארּפ ַא דניצַא ןכַאמ ייז ךָאד
 ןענרעל טינ סנקירעביא ךייא ףרַאדַאב ךיא .ךיירטסע ןיא עטקורדעג ןוא םירפס רימ ןופ
 ,םכתבוטל תושעל ןסיוו ךיוא ןיילַא ןיוש טעוװ ריא : ןָאט וצ סָאװ

 סָאד ןוא ,טרעפטנעעג טינ ךָאנ דניצַא זיב רימ ריא טָאה ווירב ןקידרעירפ ןיימ ףיוא
 טרעפטנע ןוא רעצמ טינ ךימ טייז ,ךייא טעב ךיא .עקַאט רעייז ןוא רעייז ךימ טרעדנואוו
 טימ *.ּפמָאק גנישילבָאּפ, רעד חוכמ רעביא טדער .ווירב עניימ ףיוא עקַאט דלַאב רימ
 לעוװ ,הבושת רעיא ןעמוקַאב לעװ ךיא יוװ דלַאב ,םידייא ןיימ טימ ךיוא ןוא ןיקסדיל
 ריא .ןײרַא םינּפ ןיא ןפרַאװ גנוויױװנָא עקיצומש יד ,"גנישילבוּפ, םעד ,םינלזג יד ךיא
 ,ךימ ליפ ךיא לייוו ,קיסעלכַאנ ביירש ךיא .דלַאב ןוא ךיג ,ש"העמל ,טרעפטנע ? טרעה
 ,טנוזעג טינ לסיבַא ,םכילע אל

 | ,רעייא ךייא טשטניוו סע יוװ ,קרַאטש ןוא טנוזעג רימ טייז
 שטיווװָאמַארבא יייש

 ,ןגיולפעג טשינ ,ןגיוטשעג טשינ (}
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 קרעבערש .ש וצ

 ,1911 ילוי 28 ,סעדָא
 !קרעבערש ר"רה רעביל ןיימ

 ןטלַאהרַאפ סע בָאה ךיא ,טרעסעבעגסיוא "הרומתהפ טקישעגּפָא ךייא ךיא בָאה טנייה
 -קירוצ ,טגָאזעג רעטכָאט ןיימ רימ טָאה (1 :ןכַאזרוא יידדו רעביא רימ ייב טציא זיב
 ןיב (2 :סעדָא ןיא ןייז שדוח םעד טעװ ריא זַא ,ןעמָאנ רעיא ןיא ,ענליוו ןופ קידנעמוק
 -רעווש לסיבַא דניצַא רימ רַאפ זיא ןביירש סָאד .טנוזעג טכער טשינ טייצ עטצעל יד ךיא
 ןיא ןכַאװ עניימ ןעגנוצעזרעביא ןופ ןבָאה ךיא ףרַאדַאב ,ךַאמּפָא רעזדנוא טול (3 :ךעל
 -ַאב ןיא ןבעגסױרַא סע טעװ ריא זַא ,םירומא םירבד המב .טנעצָארּפ 25 שיאיירבשה
 ליפ ױזַא רומ טמוק ןכב ,ליפ ױזַא ןרָאװעג זיא טפיוקרַאפ ,ךיא סייוו .רעכיב ערעדמוז
 ןשיווצ ךוב ַא ןיא ךַאז עניילק ַא סעּפע עניימ ּפָא טקורד ריא זַא רעבָא ,ליפ ױזַא ןוא
 זיא ! הברדא ,טגָאז ,ַאה ?טמוק רימ סָאװ סָאד ןעמוקַאב ךיא לעװ .עשז"יוו ,ןכַאז ערעדנַא
 "הרומתחש יד ריא טגעמ ,קירעהעג יוװ קיטכיר ןכַאמ וצ ךַאֹז יד ױזַא יו טסייוו ריא ביוא
 רעד .רעפטנע ןַא דלַאב רימ טביירש ןוא עידומ רימ עשז-טייז .ןקורה "תבשק ןוא
 -ניא םיא ךיא לעװ ,ש"היא ,רעטגיוו ,לייט ןטירד ןיא טינ ךיז טקורד ?םינבהו תובאה;
 רעד ןיא ןזיירג יד סיוא טרעסעב ,דלַאװג .ןּפַאכ טינ ךיז רָאט ןעמ .ןכַאמרעביא ןצנַאג
 וליפא טלָאװעג טָאה רע .טכַארבעגפיוא זיא יקצינבאר .טיירש ןעמ .רערעייא עבַאגסיױא
 ?עניימ רעכיב עקירעביא יד ןענייז ואוו ? דליב ןיימ זיא ואוו .ןטעזַאג עלַא ןיא ןביירש
 ,טרעהעג בָאה ךיא יוװ ,ןייז רע טעוװ םיבוט-םוי יד .לעזַאב ןיא טציא זיא יקסראבויל ---
 {ביירש ןוא ,טנוזעג רימ טייז --- .סעדָא ןיא

 ,בל לכב ךמולש שרוד ךדידי

 שטיוװַָאמארבא יייש
 ,ךעלדניירפ ךייא ןסירג רעטכָאט ןיימ ןוא בייוו ןיימ
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 קרענערש .ש וצ
 ,1911 טסוגיױא 8 ,סעדָא

 ! המלש יבר ,רעביל ןיימ

 ":הכונח יאמ/ רופיס םעד סױרַא ךיילגוצ ךייא ךיא קיש ווירב ןקיזָאד םעד טימ

 ירָא םעד חקתעה רעד וצ וצ גקיל ךיא .טינ השעמ ןייק רָאג גנוצעזרעביא יד זיא ללכב

 ןקישוצ לָאמַא ךָאנ .לַאניגירָא םעד ןיא ןטלַאה קיתעמ רעד ךיז זָאל * ;ק"הל ןיא לַאניג

 ףיוא ןיוש ךימ זָאלרַאפ ךיא ,טינ ןעמ ףרַאדַאב ,גנוצעזרעביא עטרעסעבעגסיוא יד רימ

 .קַאמשעג ַא טימ שטנעמ ַא רע זיא עז ךיא יוװ .קיתעמ םעד

 גָאז ןוא רצקמ ךיא ןיב רעבירעד ,טכילע אל ,טינ דניצַא סעּפע ךיז רימ טביירש סע

 ! ןטוג ַא ךייא
 ,רעייא ,ןצרַאה ןופ ךייא טשטניוו סע יווװ ,טנוזעג רימ טייז

 .שיאיירבעה -- שדוקה ןושל *
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 קרענערש .ש וצ
 ,1911 טסוגױא 24 ,סעדָא

 !המלש 'ר רעביל ןיימ

 ימיב/ םעד ןרעסעבסיוא ןוא ןקוקרעביא םייב טעברַאעג ךיא בָאה תוחוכ יד רעביא

 קידנגײלּפָא ,טייקחימ סיורג רַאפ ןעּפ יד ןָאטעג ףרָאװ ַא ךיא בָאה 25 לטיי םייב .י"שערה

 רָאֿפ ,ירפ ץנַאג ,שזהיא ,ןגרָאמ !טנֹוזעג טייז ,םיבוט-םוי יד ךָאנ זיב ןרעסעבסיוא סָאה

 ןוא ךייא ןבעג טָאג לָאז .סניימ טנוזעג סָאד לסיבַא ןטכיררַאט 1ָאבאש ןייק ב"ב םע ךיא

 ןמא ,רָאי טוג ַא לארשי לכ ןוא רימ
 שטיווַאמַארבַא .י .ש ,רעייא

 ןביורטנײװ ןסע טײציטסברַאה ןרָאּפ טגעלפ'מ זאוו ,טרָארוק ַא -- ָאנאש ,תיב ינב עניימ טימ (1
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 ווָאנבוד .ש וצ

 .1911) ברעת ,תוכוס .ברע ,סעדָא

 ! הרקיה יתדידי ,ךתשאל םולשו רקיה יבוהאז יביבה ךל םולש

 יַאֹפ ןיימ טימ טכַארברַאפ בָאה ךיא ואוו ,ָאבַאש ןופ ןעמוקעגקירוצ ךיא ןיב ןטכענ

 ןבלעז ןיא בָאה ךיא ןעוו ,החמש ןיימ ןעוועג זיא סיורג יו ןוא ,ןביורט ןסעגעג ןוא עילימ

 הרושב רעטוג רעד טימ טיירפרעד ךימ טָאה ריא .,ווירב ןרעייט רעייא ןעמוקַאב גָאט

 ךיא .ביל ךייא ןוא ריא זיא סָאװ ,ןַאמ ַא .רַאפ הנותח טָאה רעטכָאט עבושח רעיא זַא

 סיורפ ןיימ ןיא ןוא ןעמָאנ ןזימ ןיא ,ןרעטלע ערעייט ,ךייא ןוא ןַאמ ריא ןוא ריא שטניוו

 סָאװ ,החמש יד רימ ייב ןעוועג סיורג זיא רעמ ךָאנ ןוא ...תוכרב עמסעב יד ,ןעמָאנ

 בילֹוצ רעצ ןסיורג ןיימ .גָאט וצ גָאט ןופ ךיז טרעסעברַאפ יורפ רעיא ןופ טנוזעג סָאד

 הליפת ןיימ ןעמונרַאפ טָאה רע סָאװ ,טָאג זיא טביולעג ןוא ןעזעג טָאג טָאה קנערק ריא

 -- ,ךיא סייוו ,?עגַאל רעיא ןיא ןעמוקרָאפ ןפרַאד סָאװ ,ןעגנורעדנע יד ןגעוש .ריא ןגעוו

 רעטסעווש רעיא ייב ךָאנ קידנעטש ךיז גערפ ןוא ךייא ןופ ןטכַארט וצ ףיוא טשינ רעה ךיא
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 ,דייר ערעייא ךָאנ ןוא ךייא ךָאנ רַאג ךיא ןוא רעייט ןוא ביל רימ טייז ריא .ךייא ןגעוו
 -עד גייוושרַאפ ךיא ןוא ,ךעלטפירש ןקירדסיוא טשינ ךיא ןָאק ךייא ךָאנ טפַאשקנעב ןיימ
 . ..טפַאשביל ןיימ ןגעוו רעביר

 ןוא ,רעביירש יד רימ ןגעוו ןבירשעג ןבָאה טסיזמוא .ןעוועג יו ץלַא זיא רימ ייב
 "ייא ןַא ץלַא ןיב ךיא ,דייר סָאמ ןיינ טדערעגסיוא ןוא ןעגנוסירגַאב טימ ןטָאשרַאפ ךימ
 . ..הרות-דומלת רעד ייב טכענק רעקיב

 ןיא קיטרַאפ טעמכ ןיוש זיא שיאיירבעה ןיא קרעוװ עניימ ןופ דנַאב רעטירד רעד

 ,ןבעל ןזָאל ךימ טעוװ רע זַא ,טָאג וצ ףָאה ךיא ןוא טעברַא ךסי ַא ָאד ךָאנ זיא סע .קורד
 .ןטייקכעלגעמ עניימ טיול ,רוטַארעטיל רעזדנוא ןיא ןטעברַא וצ חוכ ןבעג רימ טעוװ ןוא
 ךָאד ןקוק דייר ערעייא וצ ,טציא ךיז ריא טמענרַאפ סָאװ טימ ,רערעייט ןיימ ,ריא ןוא
 ןטייוצ םעד רענייא ןלָאז רימ ,גנונעפָאה ַא ָאד ךָאנ זיא ,רעביל ,רימ טגָאז ,סױרַא ליפ

 ? ךיז ןשיווצ ןסעומש ןכיגניא ןענָאק ןוא ןעז

 ,ןצרַאה ןצנַאג ןטימ ןבעגעגרעביא ךייא זיא סָאװ ,טניירפ רעיירט רעייא
 שטיווָאמַארבַא .ש
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 סרעבערש .ש וצ
 ,ב"ערת ,הבר אנעשיוה ,סעדָא

 ! המלש יבר רעביל ןיימ

 ךיא זַא ,טינ ןעד ריא טסייו ?טליוו ריא ווירב רעייא ןיא סָאװ ,טינ יײטשרַאפ ךיא
 ןגעקטנַא בָאה ןוא ןיקסראבויל ךרוד םירפס עניימ ןופ הריכמ יד טנעקרענָא טינ בָאה
 ןצכַא ,טלעג סָאד ןוא ?רעטעלב עשינַאקירעמַא ןוא עגיה עלַא ןיא טריטסעטָארּפ םעד

 -נגעג סיקסדיל ןוא רעייא ןיא ךיא בָאה ,טקישעגוצ רימ טָאה רע עכלעוו ,לבור טרעדנוה
 ,ןטָארעג עקַאט עדזיב ריא ,רימ ריא טָאה עקַאט ױזַא ןוא .קירוצ טקישעגּפָא םיא טרַאװ
 ,רעגעלרַאפ הרבח :סניימ ייב עקַאט ץלַא ךימ טלַאה ןוא ןטלַאהעג ךימ בָאה ךיא םורָאװ
 רָאי ליפ ױזַא ךימ טָאה ריא סָאװ ,םעד רַאפ ,רבע םעד רַאפ ךימ טקידירפַאב ! םיבנג
 ןעד ריא טָאה -- ! ןענעק טינ ךייא ליוו ךיא ןוא ,םינלזג ריא טייז ,טינ אלא ,ךימ טלזגַאב

 ,קרעבערש ר'ה רעביל ןיימ ,עשז-ױזַא יוװ -- !ןיינ ,רעכיז ?ןסעגרַאפ גנידצלַא סָאד
 זיא טכַאמעג טָאה רע סָאװ ,הריכמ יד זַא ? סָאװ ,ןיקסראבויל ןביירש םיצולּפ ךיא לָאז
 -ירפ דייר עניימ זַא ,סע טסייה ? ןבעג ךייא ,ןייז לחומ ,רע לָאז טלעג סָאד ןוא הריכמ ַא
 ןקישּפָא ןוא עקידרעירפ ווירב עניימ ןוא ןעגנוטייצ יד ןיא טסעטָארּפ ןיימ ןוא עקידרע
 ךיז טכַארטַאב ? טלּפַאלּפעג ךיז ױזַא טַאלג ,טשינרָאג זיא ןיקסראבויל טלעג סָאד קירוצ
 קרַאטש ךימ טָאה סָאד .טגנַאלרַאפ רימ ןופ ווירב רעזיא ןיא טָאה ריא סנױזַא סָאװ ,לָאנ
 -רַאפ עשינַאקירעמַא יד טימ ךייא טוט ,המלש יבר רעביל ןיימ ,עשז-טרעה ,טקנערקעג
 טינ ,ןענעק טינ ייז ליוו טייז ןיימ ןופ ךיא .טליװ ריא סָאװ ןוא טנָאק ריא סָאװ ,רעגעל
 ןוא ןָאט הבושת טינ ןלעוװ ייז ןענַאװ זיב ןייז לחומ טינ ייז לעװ ,ןטפעשעג ייז טימ ןבָאה
 ,ןקידירפַאב רעקינייװ רעדָא רעמ ךימ

 ,ןביירשרעטנוא טינ ךיא ןָאק ןטַארעטיל עשינַאקירעמַא יד וצ ווירב םענעּפָא םעד
 רעגעלרַאפ יד ןטלַאהעגרעטנוא ךָאנ ןבָאה טרָאד ןטַארעטיל יד זַא ,ןסעגרַאפ ןעד טָאה ריא
 טינ רעייז רימ ןגעקטנַא ןעמונַאנ ךיז ללכב ןוא ,םירפס עניימ ייז ייב טפױקעגנֿפָא ,םינלזג
 ןקיש ןעמ לָאז .ןבָאה טינ ךיא ליוו ייז טימ ןטפעשעג ןייק רָאנ ,לחומ ייז ןיב ךיא .ןייש
 ! השקשינ .רימ ןָא וויױב םענעפָא םעד

 ךָאנ טייצ רעקיזָאד רעד ןיא ריא טָאה ? םירפס עניימ טימ ךייא ייב ךיז טרעה סָאװ
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 סָאװ !ןבעל'כ ;עפ ?ןויירג יד חוכמ סעּפע ךיז טרעה סָאװ ןוא ?טקורדעגּפָא רעדנעב

 ןוא ,ךייא טעב ךיא ,טינ טגייװש !?"ןדָאװערעּפ , סיקסנַא ןופ ףוס רעד ןרָאװעג זיא
 ןטימ ,טביירש ריא סָאװ ,תופתוש רעייא ןופ .גנידצלַא סָאד ןגעוו ךעלטייד רימ טביירש
 ענייר ,רָאלק םעד ןגעװו רימ טבזירש .ןגָאז וצ סָאװ טינ ךיא סייוו "הריפצהפ ןוא "הישות;
 .העדומ רעייא טייטש רעמונ ןכלעוו ןיא ןוא גנוטייצ רעכלעוו ןיא ,םירובד

 .רעווש רעייז ןָא רימ טמוק ןביירש סָאד ןוא ,טנוזעג טכער טינ ץלַא ךָאנ ןיב ךיא
 -ָאפ ןוא ןשיאיירבעה ןיא רעגעלרַאפ עניימ ןעייטש ָאד ןוא ,טייצ ַא ור ןבָאה זומ ךיא
 -פעשַאב ןוא חוב ַא ןָא רימ וט ךיא !ןָאט ךיא לָאז סָאװ ."םינבהו תובאה; םעד ןרעד
 .יינ טעמכ ןעמוקסיוא טעוװ רע .רפס ןקיזָאד םעד טימ דניצַא ךימ קיט

 טשטניוו סע יװ ,ןטפעשעג עטוג טכַאמ ,טנוזעג טמוק ןוא טנוזעג טרָאפ ,טנוזעג טייז
 ,הבהאב םכמולש שרודו םכדידי ,ןצרַאה םענופ ךייא

 שטיווָאמַארבַא .י .ש

 ,שיסור ףיוא קרעװ סעלעדנעמ ןצעזוצרעביא טגיילעגרָאפ טָאה יקסנַא .ש 1
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 ,1911 רעבָאטקָא 12 ,סעדָא
 ! המלש יבר רעביל ןיימ

 ,טסייוו טָאג ,טגנַאלרַאפ ריא ןכלעוו ,ןיקסראפויל וצ ווירב ןיימ ָאד ךייא ריא טָאה טָא
 ,םכילע אל ,ןיב ךיא זַא ,דניצַא ווירב םעד ןביירשוצנָא ימ טסָאקעג רימ טָאה סע לפיוו
 רעד ךייא טלעפעג ,סָאװ ,ונ ,רימ ךיז טלַאּפש שממ ּפָאק רעד ןוא ,טנוזעג טכער טינ
 ןרעדנַא ןַא .ךייא בָאה ךיא ביל יו ןכייצ ַא רַאפ ןעניז ךייא סע לָאז !טגָאז ?'ווירב
 -יא יד דניצַא ןקיש טינ רימ ןעמ זָאל .ןפוא םושב דניצַא טרעהעג טשיײנ (ךיא) טלָאװ
 יז ןקוקוצנָא וליפא ךעלגעממוא רימ זיא'ס םורָאװ ,ןעגנוצעזרעב

 !טנוזעג טרָאפ ,ןביירש רימ ריא טלָאז עקירעמַא ןופ ,הלבק ַא רימ טביירש
 שמיווָאמַארבַא .י .ש
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 םכילע-םולש וצ
 ,1911 רעבָאטקָא 12 ,סערָא

 ךיא ,רָאפ ךייא טלעטש ! רעניימ לקינייא רעביל ,ןקָארשעגרעביא ךימ ריא טָאה ,יוא
 ַא ,יירשעג ַא טימ ןיירַא ריא טלַאפ םולצולּפ ,םכילע אל ,טעב ןיא טלודרַאפ ,קנַארק גיל

 ךיא זַא ,{טײקשירַאנ ַא ןופ) טעגרהרעד ױזַא ןיב ךיא; :טעװעטַאר ,דלַאװג ;טעבעג
 נָאה ,סעדָא ןיא ,םענייא ?זיא סָאװ ."ןגָארטרעביא סע לעװ ךיא ױזַא יו ,טינרָאג סייוו
 -- ןכב ,ינ *:םכילע-םולש, -- ןעמָאנ ַא טימ לטעלב יינ ַא ןבעגסױרַא טסולגרַאפ ךיז
 ַא ףיוא טעב ןוא קידנעצכערק ךיא יירש !םיא טפור -- !ןפור םיא טקיש !טעװעטַאר
 ןיא טרעוו -- !רָאטקָאד ַא ןפור --- .סױרַא ערדלָאק רעד רעטנוא ןופ לוק ןטּפמויזרַאפ
 -םולש, םענופ ןשטיוועלעקנאי ,ךיא ץכערק ,טיא ,ןיינ --- .שינעּפַאכ ַא ,שינעכָאק ַא בוטש

 ...:5? סָאװװ !טעגרהרעד זיא "םכילע"םולש; םורָאװ ,רעכיג ,רעכיג .?טעלב ?םכילע
 חנומש-הנומש-לפכ ,זעוועג זיא סָאד "*סָאוװש ַא רַאפ סָאװ ,ןלעטשרָאפ ןיוש ךייא טנָאק ריא
 יירד ,ןגיּפשעגסיוא ןוא טקיאורַאב דיז ןבָאה רימ ,טשינרָאג ,רוציקב .רעקידהנומש לָאמ
 -עלעקנַאי ר"רה םעד רימ וצ ןפור טזַאל ןעמ .טינ ןיוש ךיא קנעדעג ,לָאמ ןביז יצ לָאמ
 טכַאה ,רעקעב רעה ,עיצקַאדער רעד ןופ םענייא ךָאנ טימ רימ וצ טמוק רע ןוא ןשטיוו
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 ץנַאג ַא זיא שטיוועלטקנאי ,סיוא ךיז טזָא- סע ,רוציקב ,ױזַא ןוא ױזַא ןָא ביוה דיא .ךיז

 -ַאנ/ ייב ןקריוװסיוא ןכָאו ייוצ ןופ טייצ ַא ןיא רימ טכעדּפשרַאפ רע .ןַאמ רענייפ

 טציא ךייא ןָאק דיא ,םמילש שולש טינ ,"םללש, ןסייה לָאז סנייז טַאלב סָאד *אווטסלאשט

 םוש ןייק ,הלילח ,רע זיא *םכילע הולש, ןעמָאנ םעד טימ זַא ,ןרעכיזרַאפ ןעמָאנ ןייז ןיא

 ,ןצראק ןצנַאנ םענופ ט::ַאלרַאפ זוא רטייז ןוא רעייז ךייא טצעש רע .ןעוועג ןסיוא טינ ךַָאז

 ןָאט ,גבוניימ ןיימ ךָאנ ,סע טפרַאד ריא .ןטעברַאטימ םענייז טַאלב פעד ןיא טלָאז ריא

 ,תוריּפ 2 עטיג ןגָארט ןוא ןסקָאװ ,ןסקַאװ טַאלב סָאד ןָאק טייצ רעד טימ ! "םולשפ ןייז לָאז

 ןעפ רעד וצ ךיז טמענ ןוא םיתמה תיחת ףיוא טייטש ,לקינייא רעכיל ,דניצַא ,ונ

 י- וצ ןעמוק בירקב דיוא לעװ ןיא טציוישעג לסיבַא ,ה"ב ,טָאג ןעקנַאד ,ןיוש בָאה ךיא

 ,טיט :יירש םייב ןצעז ךיז ןיא טעב םענופ ןכירקּפָאוַא לעוװ ,ןטפערק

 רימ ןקעמש טעּפע ,רעדניק יד ןוא 2ייוו רעייא טכַאמ סָאװ ,ריא טכַאמ טָאװ ,טביירש

 סעּפע טשינ ?סָאװ טימ ךיא סייו .. .טימ ,טימ ,טימ ךעלווירב ערעייא טייצ ַא ןופ

 ,טינ לבירַאפ ןייק טָאה ,לָאמַא סָאװ סָאד

 ,ןצרַאה ןצנַאג םענופ ,דימת יװ ,רערע' יא ןיב ךיא

 שטיווַאמַארבַא .י .ש

 ואוו ,(ץייוש ,ערטנאמ ןופ) 1911 רצבָאטקָא ןט2 םענופ ווירב סע"ש ףיוא רעפטנע ןא זיא ווירב רעד

 עכעלגעט ןייז ןפורעגנַא טָאה רעבעגסיורא ןא רעגייא סָאװ ,ןעלעדנעמ רַאפ טגָאלקעג ךיז טָאה ע"ש

 לָאז רע ,רעבעגסיורא םעד ןקריװַאב ןעלעדנעמ ןטעבעג טָאה ע"ש ."םכילע-םולש, ןעמָאנ ןטימ גנוטזיצ
 ,"די רעד, ןעװעג ןפורעגנָא ןיא גנוטייצ יד ,..םכילע-םולש ןעמַאנ םעד ןעמענּפַארַא
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 עשרַאװ ןייק ,יקסדיל .י וצ
 ,1912 רַאונַאי 16 ,סעדָא

 ! ר"רה רעטרעעג

 קרַאטש רימ ןבָאה םיריוטקָאד יד .קנַארק ןיב ךיא זַא ,םישדח סקעז ןופ רעמ ןיוש
 ךיא .ךעלגעממוא ריט רַאפ זיא ןביירש סָאד .טנַאה רעד ןיא ןעּפ ַא ןעמענ וצ ןטָאברַאפ
 ימיב; םעד .רעפטנע ןָא ,טלַאהרעד ךיא עכלעוו ,ווירב עלַא טזָאלעג טייצ רעד ןיא בָאה
 טנייה ּפָא ךייא קיש ןוא טקוקעגכרוד זיא'ס יוװ ,תורצ עסיורג טימ ךָאנ ךיא בָאה "שערה
 -נָא טכער וליפא טנעקעג טינ בָאה ךיא ןכלעוו ,"הלעמ לש הבישיבק םעד טימ ,סָאד
 סעּפע טנעקעג רשפא ךָאנ ךיא טלָאװ ,רימ ןבעל ןעוועג רעצעזרעביא רעד טלָאוו .ןקוק
 דניצַא .ןרעסעבסיוא םיא ןסייהעג ןוא ,רָאפ רימ טנעייל רע יו טרעהעג טלָאװ ךיא .ןָאט
 .טינ ךיא ךוזַאב עניימ עלוש יד וליפא .טינ טזָאל טײהקנַארק יד ,ןָאט טשינרָאג ךיא ןָאק

 יד טסָאּפ רעפ וצ רימ טקיש ?קרעבערש טביירש סָאװ ? ךייא ייב ךיז טױעה סָאוװ
 לעוװ ךיא זַא ,םשה הצרי םא .דנַאב ןטפלעוװצ םעד ךָאנ סָאװ ,עניימ םירפס עטקורדעגּפָא
 עידומ ךייא ךיא לעװ ,ןטעברַא וצ ןייז דנַאטש ןיא ןוא אמעזקע ןיימו ןופ ןרעוו טײרפַאב
 ןעגנוצעזרעביא עניילק יד ןבעגסױרַא רעכיג-סָאװ טליו ריא ביוא .,ןָאט וצ סָאװ ןייז
 ןבעגסיורַא ריא טלָאז *,ןיגלֶא ר"רה הקתעהכ ,יקצינבאר תאצוה ,"עלעדנעמ ירוּפס;, ןופ
 ףיוא הלבק ַא רימ טביירש .גנוצעזרעביא ןַא זיא סָאד זַא ,טפירשפיוא ןַא טימ אקווד רָאנ
 .ןביירש טשינ רעמ ןָאק ךיא .הקתעה רעד טימ ווירב ןקיזָאד םעד

 ,גנוטכַא ןוא סורג טימ
 שטיווָאמַארבַא .י .ש

 שיאיירבעה ןופ ןעלעדנעמ ןופ ןעגנולייצרעד עקינײא טצעזעגרעביא טָאה רעכלעװ ,ןיגלָא .מ *
 ,שידיי ףיוא
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 * .ןיצקופ א רצבצי/ יי

 נוק שב יו סע 11 א קי" ן.ַו סולבנאדע 1 ןנה/ נא אה קי" . הירכ יצ0 ר ץיג *
 זיי 09 ןוא 2 יזי18 ןויז , בא יו ןיב הקאדא  רצק יראה יז : עשו 2 צא 2 "5 2 אי* הב יי/

 + ןיה = ןורקא סהיא הסכ ףיוא הליא סאו ,03 50 הריא יו ,תײקא , ןי* 0 זע.

 יג (ןפװװצ} ןוס אה היא .ןוא ףיה א 42 קיש ןל לא יי א'א רק יבירי 16 ("ב7ר קיח

 ץיַפ יי ןיא 1 טראָג, 425 ,ףײא 72 (יי61 ְו ןשכייה יצ /8} 4)|ס א ; (+ 2 'יטשי'ל טמ יז טל זיג

 ליג קי וה יז דאו /ח:0:3 ריר ןוֿפ יג ןיל ךיא א קל טא 74 ר*) לי ןײ6 היא 06 :

 סאלייוב 64ױ003 ריא לאל אריאל יג ןוא ,פֶא 69 ?" סאז שטניאי} יב י לח "כ"ק 09 ריא יא

 .יוב ,1סיֹולַא (וא 20 26 9 לי? (* ,,9 קײר) " , יא - ןיקיירפ ןוא 3}אה יג יא ןכ א (יזייג

 קו תוכזי }11 גןויז 72 86 63 באא 1 לויז 0563 יז }גא} יג ר כ יא כה .:בוא ןו*

 סא "קירוא יב . םו- ןופ} ן* = ןץ6 יי א טויג (+ ןוא יג ?ןאסז (עיגפיויא 434 סו

 , .ןעפייײלו/ כה באז0+ 1 ס040וי* סאו ןייא יו

 ןייה0 ןוססצ 3 סקאד3ָ ריא סה יא יא * איז באב ההצכ המָב {א ייֵוב יב א ןיִוָס

 ;יא יי ד3נא} יב .אחלדקכ א האָב ףיא סיי ןו* . ףירכ א סי* ?,ם ןיא שויס יי זגניבפעוי-

 ,י60 . 3 ה"כסןוד'} 41 0: ,74/ "בָעיִנא ןיק 5 קאר ףיא לא , רג פח ןגא םיכד א" ;ראל 'ריא

 678 הקיא ןוא ," אאז/כאפס יג ןקא סט ר/עי -ײזפיוכא , חי * 203 סייד ק" (יילזיא ריי 0

 של ךיא + ןריג סיטב 4י* 01 -סאוו ו :: רג8 ףהה 73 ןג36/8ר0קיא וב טיליא יוא 4

 0 יי יז אכיקי ךעיי 3/02 ק" ןס הא 649 60 הריח כיוא + סקות א * ץדר עט ריע סייז "

 יע 2י6 67 רקיא 58 וייס שװ /'ח טייפ ((בה .7 אא?/קוז ריב ,לד2 6יא (גניקרב יי" '" ןי*

 . 274 קי ?אה ךיא יא אפי = (/'הייב היא ו{ 68. 2 ןיק-ריצ הב ('} השיקיי | ,{י 'א קיראו}

 יד קיל ירב 7007: יב טןאצקגײהא פארדי*  ףש)/8 וה  ריא סא0 1030ראװ זָגגא/ ק"ג ,א

 000 ,כ יג יג" 5/ }ווא ןי* שה פאװ +57(46' יֵכ יװ יואֲַא /שגצ3 וכד עי יש 602 ,ײװ יי 4

 יי געל // גײ, 23ו7 ץרקיגייפ /ד4 ןי* יבעעַײ" יג 1 סנדק סה ײ* , {י+ סאו

 : } ,היאי סד' סייוזק { יא }2 ןיי+

 יו ףי6266 ןיי יי 2ייוו ןי* הם * קיל יא יז י* טו( ץז"כ ןוי" 2)ײרר +/א היא ןופ יג 214 :

 , 62 0" , ךייא 7 *7 סיא 0726 - }ימיו סי ,י/ ביר /*
: 4 : . 

 י {ר" וודִג הוא 604 .640 סלי(? יא 0 גאה) ידי י?ײװו 40 רטש ןִק ןײז
 ורק וו ךי" 634 5+ יו 5 יד 0ו} סבאא (וז ,1י0ב

 יו; 620

 (233 'ז) 204 .מונ וירב א סעלעדנעמ ןופ עזלימיסקאפ
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 (קרָאי-װינ ןייקק קרעבערש .ש וצ

 ,1912 7/3 רַאורבעפ 23 ,סעדָא

 !קרעבערש ר"ה רעביל ןיימ

 ץלַא בָאה ךיא לייוו ,טרעפטנעעג טינ גנַאל ױזַא בָאה דיא .ווירב רעייא רַאפ קנַאד ַא
 רעבירַא ןיוש( .ןעמוקעגנָא טינ דניצַא זיב סע זיא ,רעדזיל -- ,ךוב םעד ףיוא טרַאװעג
 ריא יוװ ,תמחמ ,טינ ךיא ןָאק ,ךייא ןביירש טינ ןוא ןטרַאוװ רעמ ןוא ,ןכָאוװ ייווצ ןופ רעמ
 ,טיהַא ןרָאפ ,שי"היא ,חסּפ ףיוא ריא טעוװ ,טביירש

 טָאה רא ןוא םייהַא םולשב ןעמוקעג ןיוש זיא יקסראבויל ר"ה ידידי זַא ,ןכער ךיא
 ,טסירג !ןבָאה סע לָאז ףוס ַא ,קע ןַא ןטסעב םוצ יו ןטפעששג יד טנעדרָאעג ןיוש
 רָאנ ,ןבירשעע ןיילַא םיא טלָאװ ךיא .ןעמָאנ ןיימ ןיא ןיקסראבייל ר"רה ,ךייא טעב ךיא
 זיא ןעזעג ךימ טָאה רֶע סָאװ ,ןָא טייצ רעד ןופ .קנַארק ןיב ךיא זַא ,ךָאד טסייוו רע
 ןבָאה םיריוטקָאה יד ןוא ּפָא טינ ךימ טזָאל טיײהקנַארק יד .ןרָאװעג רעסעב טינ רימ
 ,טשינ ביירש ךיא ,יוא ,ןביירש ןוא טנַאה רעד ןיא ןעּפ ַא ןעמענ ןטָאברַאפ גנע'וטש רימ
 טייצ רעצנַאג רעד רַאפ ךיא בָאה ימ ןוא תורצ עסיורג טימו םיוק !! טשינ בייוש ךיא
 ןעמוקעגסיורַא זיא סָאװ ,"םינבהו תובאהש םענופ גנורעסעבסיוא יד ןכַאמ קיטרַאפ טנָאקעג
 טָאה "הירומ ,, יד .שדוקה-ןושל ןיא ךױכ ןטירד ןיא טקורדענּפָא ןיוש ןוא ײנ-לגָאּפש
 ,ןיקסראבויל ר"רה רַאילּפמעזקע 1 טקישעגסױרַא שטנואוו ןיימ ףיוא

 -וצ רימ טָאה ,עװקסָאמ ןיא :,*אמעלבָארּפ , גָאלרַאפ רעד זַא .ייווצ םישדח ַא ןיוש
 ןיא| ,וירב ַא טימ שיסור ןיא טקורדענּפָא ,"לרעגניפשניוש לייט ןטשרע םעד טקישעג
 ,הנושמ .יװַא סעּפע ןעמוקעגרָאפ רימ זיא ךַאז עצנַאג יד .רַארָאנָאה ַא רָאּפ רימ טגייל
 ןבָאה רימ ,שטייטס ,שטייטס .טרעפטנעעג טינ גַאלרַאפ םעד דניצַא זיב ךָאנ בָאה ךיא זַא
 טָאה ריא ןוא ,"אמעלבָארּפ, רעד ןָא קרעװ עניימ ןבעגסױרַא ,לָאמַא טדערעג סעּפע ךָאד
 סיוראד זיא עשז:סָאװ !ןיקס-נַא ר"רה םעד גנוצעזרעביא יד ןבעגעגרעביא ןיוש ךָאד
 טליוו ריא ביוא .הבושת ערָאלק ַא םעד ןגעוו רימ טביירש ,ךייא טעב ךיא ? ןרָאװעג
 טימ ןדניברַאפ ןומ ךימ ךיא לעװ ,ןשיסור ןיא רעכיב עניימ דלַאב ןבעגסױרַא טשינ
 םורָאװ --- ןגָאװ רימ טעוו ריא סָאװ ןָאט לע ךיא ,טביירש ,ללכה ."אמעלבארּפא רעד
 ,ביל ךייא בָאה ךיא זַא ,אמתסמ ךָאד טליפ ריא ,ךייא טימ ןדניברַאפ וצ ךיז רעביל זיא רימ

 עטצעל יד טקישעגניײרַא רערעייא רענלימ ר"רה רימ טָאה שינעטרַאװ עגנַאל ךָאנ ,ָאי
 טָאה סָאװ ,עטשרע יד יו ױזַא ענעדנובעגנייא ןייק טשינ קרעװ עניימ ןופ ךעלכיב יירד
 ןדניבנייא ייז ןזָאל טנָאקעג טשינ טָאה רע ,זיא סָאװ .טׂשינ םינּפ ןייק ןגיוא עניימ ןיא
 !םיא סע טקרעמַאב ?ןבָאה םינּפ ןייא ןלָאז רעדנעב עלַא זַא ,דנַאב םענעגייא םעד ןיא

 ןוא בייוו ןיימ -- .עקירעמַא ןיא עטנַאקַאב ןוא טניירפ עלַא רימ ןופ ןסירג טזָאל
 ,ךייא טעב ךיא ,רימ טרעפטנע .ךעלדניירפ רעייז ,ךעלצרַאה ךייא ןסירג רעטכָאט ןיימ
 ,דלַאב עקַאט

 -ענ רימ טייז .טשינ טביולרעד עניימ טיײהקנַארק יד .ןביירש טשינ רעמ ןָאק ךיא
 ,רעייא ךייא טשטניוו סע יװ ,ןטפעשעג עטוג טכַאמ ןוא ,שירפ ןוא קרַאטש ,טנוז

 שטיווװָאמַארבַא .י .ׁש

 ,עװקסָאמ ןיא גָאלרַאֿפ רעשיסור רעטסואױַאב (}
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 (קרָאי-וינ) קרעבערש .ש וצ
 ,1912 ץרעמ 18 ,סעדָא

 ! קרעבערש ר"רה רעביל ןיימ

 רעווש רעייז ,רעווש יימ זיא'ס .ורוצ טינ ץלַא ךימ טזָאל עמעזקע עקיקַאנטרַאה ןיימ

 רָאנ ,ץרוק רעייז ווירב ןטייוװצ רעייא ףיוא ןרעפטנע ךייא ךיא זומ 'רעבירעד ,ןביירש וצ

 .םירובד ענייר
 ענײמ ןבעגסױרַא ףיוא טקַארטנָאק סָאד ןיקסדיל ןוא ךייא טימ קידנסילש תעשב

 ןבעגעגרעביא ךייא ,טקַארטנָאק םעד ןיא 4 טקנוּפ טול ,ךיא בָאה ,שידיי ןיא קיעוו

 טימרעד זַא ,ױזַא *עינַאּפמָאק גנישילבוּפ/ רעד טימ ןעמָאנ ןיימ ןיא ךַאמּפָא סיקסראבויל

 יד ךָאד ךייא טייטש ןכב .ןינע ןקיזָאד םעד ןיא סָאװ ,טכער עניימ ןיא ןײרַא ריא טערט

 יָאד םעד טָא טזייו .טײטשרַאפ ריא יוװ ןוא טליוו ריא סָאװ ןָאט וצ יירפ טייקכעלגעמ

 לָאז ,טפיוקרַאפ עינַאּפמָאק רעד טייז רעייא ןופ זַא .ןיקסראבויל דניירפ ןיימ: ווירב ןקיז

 טייז ןיימ ןופ ךיא ןוא .ןידכו תדכ ,טפיוקרַאפ ןייז וצ רעהעג סע יװ ,טפיוקרַאפ ןייז

 רעד רַאפ עינַאּפמָאק רעד ףיוא ךיז ןגָאלק ןוא תונעט עטלַא עניימ ייב ןביילב רימ לעװ

 קרעוו עניימ ןרָאי טימ טייצ ַא קידנבעגסיוַא ,טלזנַאב ךימ טָאה יז סָאװ ,טײהנעגנַאגרַאפ

 ,גנוקיטיגרַאפ םוש ַא ןָא

 סע טעװ סיוא טעז סע יװ ןוא ,ןעמוקעגנָא טינ ךָאנ טנייה זיב רימ זיא ךוב סָאד

 ,טסַאּפ רעד ףיוא השירדו הריקח ַא טכַאמ ,ןירעד סעּפע טוט !עדַאש .ןעמוקנָא טינ ןיוש

 רעד ןיא ָאד !עקירעמַא רַאפ סע טסַאּפ !ךַאז עסואימ עטרעהחעדמוא ןַא ךָאד זיא'ס

 ןיא ךיז ןגערפנָא רע לָאז ,ןיקסדיל טגערפ .ָאטינ סע זיא ,טגערפעגנָא ךיא בָאה רוזנעצ

 ריא טָאה ווירב ןקידרעירפ ןיימ .ּפֶא טינ סע טזָאל ,טעברַא ,ללכה .רוזנעצ רעוװעשרַאוו

 .ןעוועג לבקמ יאדווַא

 רבכ הירומ תאצוה .יקסראבויל א"א רקיה יביבחו ידידיל םולש ימשב אנ רמא

 ךמולש םישרוד ב"בו יתשא .ודיל עיגה קפס ילבו ,ישילש ךרכ ,ירפס תֹא ול החלש

 .בל לכב
 ,םימתב ךתבוטו ךמולש שרוד ךדידי

 שטיווָאמַארבַא .י .ש
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 ןוָאנבוד .ש וצ

 (שיאיירבעה ןופ)
 (3 1912 ,סעדָא)

 ,ךתיבל םולש ,הדבכנה יתדידי ,ךתשאל םולש ,ישפנכ יער ,יביבחו יבוהא ךל םולש

 | ! םולש ,ךל רשא לכלו

 לשמ םעד טימ עטבילעג ערעייז וצ ווירב יד ןביוהנָא ןגעלפ ןרעטלערוא ערעזדנוא

 ןעור ןוא ןעילפ ךיא לע ,ביוט ַא ייב יװ ןעלגילפ ןבעג רימ טעװ רעווש : הצילמ ןוא

 ןעוו ,טייצ רעקיטציא רעד ןיא ,ךיא ןוא .ןבירשעג טרָאד טייטש סע יװ ,",וו ,זַא .א

 שממ ךייא וצ ווירב ןיימ ןביױהנָא ךיא לע ,למיה ןיא טילפ ןעמ ןוא סמערוט טיוב'מ

 ךיא לעװ ןטפול רעד ןיא טילפ סָאװ ,םערוט ַא ןבעג רימ טעװ רעוא :ױזַא יו טָא

 עניימ ןוא ץרַאה ןיימ ךייא רַאפ ןסיגסיוא ןוא טנעָאנ רעד ןיא ךייא טימ ןעור ןוא ןעילפ
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 ןסעומש טנָאקעג בָאה ךיא סָאװ ,םעד ןגעוו .רערעייט ןיימ ,סע זיא ױזַא *,וו .זַא .א דיר
 ןיוש .ךעלטפירש ךייא ןגָאז וצ חוכב טשינ ןיב ןוא טשינ ךיא ןָאק ,ךעלנעזרעּפ ךייא טימ

 ןופ ןוא רעביירש ןופ ןסירעגּפָא ךיא ןיב םיריוטקָאד יד ןופ לעפַאב ןטיול יװ ,רָאי ַא

 סע .קיניױו וט ןוא ביירש ןוא ,ליפ דער ןוא דער ןוא טציא סעומש ךיא .,רוטַארעטיל

 "רַא ןיימ וצ ןרעקמוא ךיז ,ףליה סטָאג טימ ,לעװ ךיא ןוא טייצ עצרוק ַא קעװַא טעוו

 ,ךייא ןגעוו ןוא .רעירפ יוו ,רוטַארעטיל טימ ךיז ןעמענרַאפ וצ ןוא ןביירש וצ ,טעב

 ןוא טוג .ליפ טציא טביירש ןוא טשרָאפ ריא ,ליפ טעברַא ריא זַא ,טרעהעג ךיא בָאה

 : ,ךייא זיא ליואוו

 .ךימ ןעיירפרעד רעטרעוו ערעייא ,ווירב ערעייא טימ רעטּפָא ךימ טקילגַאב
 ןטייו ןופ ךייא טזדלַאה סָאװ ,זיוה רעייא ןופ טניירפ רעד ןוא טניירפ רעייא

 שטיוװָאמַארבַא .י .ש
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 ימע ןב וצ
 (שיאיירבעה ןופ)
 .1912 ינוי ןט22 םעד ,סעדָא

 ! רערעייט ןוא רעביל ןיימ ,ךייא וצ םולש

 ןיב ךיא .ןבָאה טשינ םירוסי ןייק טלָאז ןוא רימ רַאפ ןגרָאז טשינ ךיז טלָאז ריא
 טָאה ןעמ .רימ ןגעוו טכַארטעגסיױוא ןבָאה ןעגנוטייצ יד יװ ,קנַארק טשינ ןיב ךיא ,טנוזעג
 -נַא טשינ זַא ,ןסָאלשַאב ןעמ טָאה ,גנוניואוו-רעמזז ַא ףיוא קעװַא ןיב ךיא זַא ,טרעהעג
 ַא ןיוש .דייר ערעייז ןיא ָאד תמא לקיטש ַא זיא ךָאד רעבָא .קנַארק ןיב ךיא יו שרעד
 טכיזעג ןיימ ףיוא עמעזקע ןַא טימ טפָארטשעג ןיב ךיא יוװ ,(רָאי ַא טעמכ) טייצ עגנַאל
 רעד ןיא ןענרעל וצ ןטָאברַאפ רימ טָאה'מ זיב ,םירוסי ערעווש ןטילעג בָאה ךיא ןוא
 טימ ,רימ זיא טציא רעבָא .םינינע עשירַארעטיל טימ ןעמענרַאפ ךיז ןוא הרות"דומלת
 טעװ עמעזקע ןיימ ןוא לסיבַא ךָאנ זַא ,גנונעפָאה ַא ָאד זיא'ס ןוא רעסעב ,ףליה סטָאג
 וירב ערעייא טימ טייצ וצ טייצ ןופ ךימ טיירפרעד ,רערעייט .ןדניוװשרַאפ ןצנַאגניא
 ןוא ביל עלַא רימ טייז ריא לייוו ,טנוזעג סנעמעלא רעייא ןגעוו ןסיווװ וצ רימ טיג ןוא
 ןעמוק זיא ןעגנַאלרַאפ-ץרַאה עניימ ןופ ענייא .טוט ריא סָאװ ןסיוו ליוזכ ןוא רעייט
 ןקיטפעשַאב ןוא ןעניואוו סָאװ ,רעטכעט עניימ ןכַאמ סע סָאװ ןעז וצ ךיוא ןוא ,ךייא וצ
 ,יסעננַא ןיא ךָאד טניואוו הוח רעטכָאט ערעטלע ןיימ .ךיירקנַארפ ןיא םיריוטקָאד יו ךיז
 ןעוו ,ןעװעג טלָאו טוג יוװ ןוא ,טרָאנױאו רעייא ןופ העש ייר--ייווצ ַא ןופ ךלהמ ַא
 יז .ןעז יז ןעמוקעג ןיילַא טלָאװ רעדָא ווירב ַא ןבירשעגנָא ריא טלָאװ יורפ רעייא
 - --רָאפ ַא ןעוועג ייז רַאפ טלָאװ שינעגעגַאב ןימ ַאזַא .רערעדנַא רעד ענייא ביל ךָאד ןבָאה
 ,ןלָאװקעגנָא ןטלָאוװ יורפ ןיימ ןוא ךיא ןוא ,ןגינעג

 / ַא רעביא ייז טיג ,יורפ ןייז ןוא ןייפרוג .רד םעדו ,טניירפ ןיימ ריא טעז רשפא
 ,ביל קרַאטש ייז בָאה ךיא זַא ,רערעייט ןיימ ,ךָאד טסייו ריא .ןעמָאנ ןיימ ןיא סורג
 ךיא .ןעמָאנ ןיימ ןיא טסירג יורפ ערעייט ןייז ןוא ןָאסרעבא יבצ 'ה ןביל ןיימ ךיוא ןוא
 עביל ערעייא ןוא יורפ ערעייט רעייא ןוא ךייא ןסירג רעטכָאט ןיימ ןוא יורפ ןיימ ןוא
 .ןבעל ןלָאז ,רעדניק

 / ןטייו ןופ ךייא זדלַאה ןוא ביל ךייא בָאה ךיא

 שטיוװָאמַארבַא .י' .ש |
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 ימע-ןב וצ

 (שיאיירבעה ןופ)

 ,קײּפל ,(1913 -- ג"ערת) גרעת ישפנ ךילא תנש ,םירוּפיכה-םוי ברע ,סעדָא

 ! דעביל ןוא רערעייט ןיימ

 םעיינ םעד וצ תוכרב ערעייא טימ ןוא ווירב רעייא טימ טיירפרעד ךימ טָאה ריא

 ןוא יורפ רעטרעעג רעייא ,ךייא הכרב ןיימ קירוצ ךיוא קיש ךיא ןוא ,טמוק טָאוװ ,רָאז

 רעייז טימ לָאמעלַא ךיז ריסערעטניא ךיא סָאװ ,רעדניק עליואוו ןוא עביל ערעייא טלַא

 טלָאז ריא ןטעבעג ךייא ךיא בָאה לָאמ לפיוו .ןעוט ייז סָאװ ןסיוו ליוו ןוא ןייזליואוו

 אמתסמ טָאה ריא .השקב ןיימ טליפרעד טשינ טָאה ריא ןוא ,ייז ןגעוו ןלייטטימ רימ

 טײהקנַארק:עמעזקע רעד טימ טפָארטשעג ךימ טָאה םלוע לש ונובר רעד זַא ,טרעהעג

 ,טציא ןוא ,םירוסי עכעלקערש ןטילעג ךיא בָאה רָאי ץנַאג ַא טעמכ ןוא טכיזעג ןיימ ףיוא

 ךיא ןוא .לָאמַא יו טנוזעג ןצנַאגניא ןיב ךיא ןוא טלייהעגסיוא ךיז ךיא בָאה ,םשה ךורב

 םעד ךָאנ ,רעדעפ ןוא טניט ןיימ טימ טעברַא רעקילייה ןיימ וצ ןרעקקירוצ ךיז ףָאה

 ,םיריוטקָאד יד ןופ גנונעדרָארַאפ רעד טיול טצונַאב טשינ טייצ עגננַאל ַא יז בָאה ךיא יו

 בָאה ךיא סָאװ ,ןעמעלַא םעד ףיוא טרעפטנעעג טשינרָאג רימ ריא טָאה סָאוװרַאפ

 ? חור-תחנ ןייק רימ טפַאשרַאפ טינ ןוא ,ןטעבעג ווירב ןקידרעירפ ןיימ ןיא ךייא

 ןיימ ןופ ןעמָאנ ןיא ןוא ןעמָאנ סיורפ ןיימ ןיא ןוא ןיימ ןיא סורג ַא רעביא טיג

 ,תיב-ינב ןוא יורפ רעייא וצ -- ,אשאס-ארדנַאסקעלַא "הלכ, יד ,רעטכָאט

 ,ךייא ךָאנ טקנעב ןוא ןצרַאה ןצנַאג ןטימ ביל ךייא טָאה סָאװ רעד

 שטיווװַאמַארבא .י .ש

 הבושת עקידנגונעג ןייק טשינ זיא הוח רעטכָאט ןיימ ןגעוו רעפטנע רעייא ; .ס .ּפ

 זזַא ןופ הבושת רעכעלריפסיוא רעמ ַא ףיוא טרַאװעג בָאה ךיא .ןָא טשינ יז םענ ךיא ןוא

 ,יורפ רעבושח רעייא וצ השקב ַא טימ לָאמַארעדיױװ ךיז דנעוו ךיא ,ריא יווװ טניירפ ןטוג

 | ,עטיב ןיימ ןליפרעד ןרעג טעוו יז זַא ,רעכיז ןיב ךיא ןוא
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 ימע-ןב וצ
 (שיאיירבעה ןופ)
 .(1913) ג"ערת ,(לירּפַא) ןסינ א"י ,סעדָא

 ןוא יורפ רעייא וצ טולש ןוא ,ימע-ןב רערעייט ,םולש ,רעביל ןיימ ,ךייא ֹוצ םולש

 ! רעדניק

 ךייא טימ ןעמַאזװצ ןעגנערברַאפ ןוַא רעמוז ןקיטנייה םעד ןעז ךייא טפָאהעג בָאה ךיא
 עכעלטעג יד -- גרעב עשירַאציװש יד ןופ ןוא רוטַאנ רענייש רעד ןופ ןבָאה האנה ןוא
 ליפ בילוצ ןרָאװעג טליפרעד טשינ ,קיטייוו ןיימ וצ ,זיא גנונעפָאה ןיימ רעבָא -- גרעב
 סָאד ןעז וצ ןייז הכוז לָאז ךיא ,סױרַא קוק ןוא ,טָאג וצ ךיא ףָאה ךָאד רעבָא ,תוביס
 -ייה טשינ ביוא .ערעייט עניימ ןוא טניירפ עטוג עניימ ןוא דנַאל עכעלרעדנואוו עקיזָאד
 ,רָאיַארעביא זיא ,רָאי

 רימ ןענייז סָאװ ,תיב-ינב ערעייא ןוא ריא טכַאמ סָאװ ,רערעייט ,ןסיוו רימ טזָאל
 ןגעוו ןסיוו וצ ןבעג רימ טלָאז ריא ,ךייא ייב ןטעבעג לָאמ ליפ ןיוש בָאה ךיא .ביל רעייז

 ,טגייווש ריא ןוא ,ייז
 ןוא ךיז טיירפ ,חסּפ בוט-םוי ןקידנעמוק םוצ דניזעגזיוה רעייא ןוא ךייא סירג ךיא

 -לַא ךייא טשטניוו ןוא ביל ךייא טָאה סָאװ ,טניירפ ןעיירט דעייא  ןטוג םוצ טנַאמרעד
 ,סטוג סָאד

 שטיווָאמַארבַא .י .ש



 237 םירּבמ-וכומ עלעדנעמ ןוֿפ ווירב

 .ייורפ עטרעעג ןייז ןוא ןָאסרעבא יבצ ר"ה טניירפ רעזדנוא סורג א רעביא טיג

 רימ וצ ווירב ןייז ןיא ,חסּפ בוט-םוי םוצ תוכרב עניימ ןעמוקַאב טָאה רע יצ ,םיא טגערפ

 .סערדַא ןייז יונעג ןבעגעגנָא טשינ רימ רע טָאה
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 ימ "ןבי וצ

 -(שיאיירבעה ןופ)

 (1914) ד"ערת ,חסּפ מ"הוחד 'ב ,(גָאטסניד) 'ג טוי ,סעדָא

 ! רעטבילעג ןוא רעניל ,רערעייט ןיימ ,ךייא ףיוא תוכרב סטָאג
 ,ןבירשעג טשינ גנַאל ױזַא ךייא בָאה ךיא סָאװרַאפ ,רימ ףיוא סעכ ןיא טייז ריא ביוא

 ןוא עשיזיפ ,ןגרָאז ענעדקישרַאפ לייוו ,דניז ןופ ןייר ןיב ךיא רעבָא .טכערעג ריא טייז

 ךָאנ ךיא ןיב טציא ךיוא ןוא ,סע ןָאט וצ טזָאלױעד טשינ רימ ןבָאה םירוסי עקיטסייג

 -עג ריִמ ןגייווש סָאד זיא ,גָאט-בוט-םוי ןקיטציא םעד ןיא ןוא .טנוזעג ןצנַאגניא טשינ

 ,רעטרעוו עקינייא ךייא ןביײרשוצנָא טנַאה ןיא ןעּפ יד ןעמונעג ךיא בָאה ,רעווש רעייז ןעוו

 ,דניזעגזיוה רעייא רַאפ ןוא ךייא 'וַאּפ תוטרב ןוא ןסורג

 סע סָאװ ,ןסיוואוצ רימ טזָאל ןוא ווירב עביל ערעייא טימ ,רערעייט ,ךימ טיירפרעד

 .ךייא ךָאנ קנעב ךיא ןוא רעייט רימ ריא טייז עלַא .רעדניק ןוא יורפ עטדעעג רעייא ןכַאמ

 ,ךייא ןעקנַאד ליפ ןוא טנעיילעגו ןגינעגרַאפ ליפ טימ ךיא בָאה ןכַאז עטקורדעג ערעייא

 ,עביל טימ ךייא ןסירג תיב-ינב עניימ . ..רעביל ןיימ

 ,ןצרַאה ןצנַאג ןטימ רעייט ךייא טלַאה סָאװ ,ועיועייא

 שטיוװַאמַארבַא .ש
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 ימע-ןב וצ
 (שיאיירבעה ןופ)

 ,(1914) ד"ערת (יאמ) זומת ח"ר ,סעדָא
 ! רערעייט ןוא רעביל ןיימ ,ךייא וצ טולש

 ריא סָאװ ,שיאירבעה ןיא רפס ןרעייט רעייא ןופ טַאהעג האנה קרַאטש בָאה ךיא
 -ַאב ןטכענ בָאה ךיא סָאװ ןוא ,ןויס שחוח שאר ןקירָאפ םעד הנתמ ַא טקישעג רימ טָאה
 רעסיורג רעד רַאפ ןוא הנתמ רענייש רעד רַאפ ןשטנעב וצ ךייא ביוחמ ןיב ךיא .ןעמוק
 -עג ,עטלַא ןענייז רפס םעד ןיא ןעגנולייצרעד ערעייא ,תמא .טַאהעג בָאה ךיא סָאװ ,האנה
 -ןוא ןיא טציא רעבָא ,ןגינעגרַאפ טימ טנעיילעג  ייז בָאה ךיא .שידיי ןוא שיסור ןיא ןבירש
 ליפ ַא טימ טנעיילעג ייז בָאה ךיא ןוא ,עיינ יוו סיוא רימ ייז ןעעז ךַארּפש 'ועקילייה רעזד
 ןוא המשנ רעייא טימ הילע ןַא וצ ןעוועג הכוז טָאה ריא זַא ,טציא .ןגינעגרַאפ ןרעסשרג
 הכוז תמאב ריא טלָאז ,שדוק וצ (לוח) ךָאו ןופ רעבירַא ןענייז ןעקנַאדעג-ץרַאה ערעייא
 ריא טלָאז ןָא טציא ןופ ןוא ,הציחמ ןייא ןיא םירפוס-לארשי יד טימ ךיז ןעניפעג וצ ןייז
 רעביירש עשיאיירבעה יד ןשיווצ ןרעוו טנכעררַאפ

 ,תוכרב עניימ ,לָאמעלַא זיא רעגייטש ןיימ | יו .טקישעג ךייא ךיא בָאה חסּפ ןקירָאפ םוצ
 טינ טשינרָאג ןוא ,זיא ךרד רעייא יו טשינרָאג ,ןגידושעג טָאה ,רערעייט ןיימ ,ריא ןוא
 -רַאפ וצ סע סָאװ טימ טסואוועג טשינ ןוא ,ןעוועג רעצמ רעייז ךיז בָאה ךיא ,טרעפטנעעג
 !רעדניק ערעייט יד ןוא יורפ רעיא ןכַאמ סָאװ ןוא ,רעביל ,ריא טכַאמ סָאװ .ןרעפטנע
 ,דניזעגזיוה ןצנַאג ןיימ ןופ ןעמָאנ ןיא ןוא ןעמָאנ ןיימ ןיא סוחג ַא רעביא ייז טיג

 ,ןצרַאה ןצנַאג ןטימ ךייא טרערַאפ ןוא ביל ךייא טָאה סָאװ .רעד
 שטיוװַאמארבַא .י .ׁש
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 ווָאנבוד ש וצ
 (שיסור ןופ)
 ,1916 ,רעבָאטקָא 29 ,סעדָא

 ! שטיוָאקרַאמ ןָאימעס רעטצעשעג ףיט

 "גנעלסנבעל יד רימ רַאפ "הלכשה-יציפמ, טעטימָאק-לַאוטנעצ םענופ גנומיטשַאב יד

 "ופ העידי רעכעלטפירש רעד טול ,רָאי ַא לבור 3,000 ןופ םוכס ןיא עיסנעּפ עכעלגנעל

 טשינ-ךָאנ ןוא רעקידנדירפַאב ,רעקיטכיוו ַאזַא זיא --- .י .ה ,לירּפַא 15 ןופ טעטימָאק םענ

 -לַארטנעצ םעד דובכ ליפ רעייז טפַאשרַאפ סָאװ ,טקַאפ ,ןדיי ייב ,רימ טכַאד ,רעטרעהעג

 ,רימ ךיוא -- קיטייצכיילג ןוא רָאטַאיציניא םעד סלַא ,טפַאשקעזעג רעד ןופ טעטימָאק

 ,טגָאזעג יו ,זיא טייקיטכיוו ןייז טיול טקַאפ רעד רעבָא ביוא .רעניד םענעדיײשַאב ריא

 "כיוו יד-טָא טסַאפעגפיוא זיא'ס רעכלעוו ןיא ,םרָאפ יד רעבָא טדייל ,רענעביוהעג ַא רעייז

 ןוא גניטיידַאב עכיוה ןייז ןרענימרַאפ עכלעוו ,ןרעלעפ עקינייא ןוש ,גנומיטשַאב עקיט

 ,סנטשרע .הבצק :טרָאװ ןדיי ייב ןטנַאקַאב םעד ןופ הגרדמ רעד זיב טעמכ סע ןריפרעד

 יַאב יד טמוק'ס עכלעוו ןופ ,םירוקמ יד טימ ןענעכער ךיז ֹוומ רענָאיסנעּפ רעד סָאװ

 "רעד ןירָאטַאיציניא רעד רַאפ ךיז טלַאה ןעגנולײטּפָא יד ןופ עדעי ,עיסנעּפ עטמיטש

 "יטּפָא יד ןופ רערעדעי ןופ קיגנעהּפָא ןייז וצ ןעגנואווצעג זיא רענָאיסנעּפ רעד ןוא ,ןופ

 רעטמיטשַאב ןייק טשינ ןיא ,ךעלטקניּפ טשינ טלָאצעגסױא טרעװ עיסנעּפ יד .,ןעגנול

 יו ,םרָאפ רעד ןיא טשינ ללכב ןוא ,זייוונלייט וצרעד ןוא ןענָאמרעד לָאמ ליפ ךָאנ ,טייצ

 .טסַאּפעג טלָאװ טע

 החרט יד ךיז ףיוא ןעמענ טעװ ,רָאטַאיציניא רעד יו ,טעטימַאק-לַארטנעצ רעד בייא

 טימרעד ןלעװ ,ןרעלעפ עטנָאמרעדנבױא יד ןקיטייזַאב טעוװ ןוא סולשַאב ןייז ןליפוצסיוא

 "רַאפ ןעניי'ס עכלעוו טימ ,רימ רַאּפ ןטייקכעלמענעגנָאמוא יד ךיוא ןרעוו טקיטײזַאב

 .עיסנעּפ יד לָאמ סעדעי ןעמוקַאב סָאד ןדנוב

 ,רַאפרעד זיא סע .ךעלסיבוצ ,רעדייל ,רָאנ ,טנוזעג ןיא רעסעכ ,ה"ב ,רימ טרעוו סע

 סָאװ -- ,סייז רעטייוצ רעד ןופ ןוא ,טלַאק ןרָאװעג טסברַאה ןיא םיצולּפ זיא'ס סָאװ

 ,ךיז ןרענרעד ןרעסעב טימ טנוזעג סָאד ןטלַאהוצרעטנוא טייקכעלגעמ ןייק ָאטשינ זיא'ס

 ,גָאט וצ גָאט ןופ טגייטש ךיורבעג ןטשרע ןופ ןטקודָארּפ ףיוא תורקי רעד לייוו

 "ענ ךיז טייקכעלגעמ יד ןבָאה לעושכ ןוא טנוזעג רעדיוװ ןליפ ךימ לעוו'כ רָאנ יו

 ירַאֿפ םימ :;"ַאנירַאטס, בילוצ ןטעבעג ךימ טָאה ריא סָאװ ,טעברַא רעד וצ רעדיװ ןעמ

 "יוו .רעמוז ןקידנעמוק ןופ רעירפ טשינ ,ךיז טיײטשרַאפ ,רָאנ ,ןָאט סע ךיא לעװ ןגינעג

 קירד ךיא !סעיינ ךייא ייב ךיו טרעה סָאװ ןוא ,טניירפ רערעייט ,טנוזעג רעייא זיא עשז

 ,ףָאה ךיא .ףליהטימ ןוא לײטנָא ןשיגרענע רעייא רַאפ קנַאד ןקיצרַאה ןיימ סיוא ךייא

 טירש עקיטיונ יד ןכַאמ וצ ןעמיוזרַאפ טשינ ריא טעוו ,ווירב םעד ןעמוקַאב ןכָאנ זַא

 סָאװ ,ןקיאורַאב ךימ ריא טעװ טימרעד ןוא ,ןבירשעג  ָאד ךייא בָאה ךיא סָאװ ,םעד חוכמ

 רעייא סורג ןקיצרַאה ַא .רימ רַאפ קיטכיוו רעייז ,ןגָאז םיריוטקָאד יד יוװ ,טציא זיא

 | ,קרַאטש םורַא ךייא םענ ךיא .יור
 ,רענעבעגעגרעביא רעייא ,גנוטכַא- רעתמא טימ

 שטיווָאמַארבַא .ש

 יקנַארק רעד בילוצ ,תועמשמ .ןעלעדנעמ ןופ טעמתחעג זיולב ןוא ןרָאװעג טריטקיד זיא ווירב רעד

 .ןביירש טנָאקעג טשינ ןיילַא רֶע טָאה טייה
 'רוטַארעטיל ןוא עטכישעג רעשידיי רעד טעמדיוװעג רעכיבלמַאז ןבעגעגסױרַא טָאה ווָאנבוד .ש (}

 .ךובלמַאז םעד רַאפ סעּפע ןבײרשוצנָא ןזיװַאב טשינ טָאה עלעדנעמ ."אניראטס אקַאקסיעערװעי, עטכישעג
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 קילַאיב .נ .ח ןוא יקצינוואר .ח .י וצ
 (שיאיירבעה ןופ)

(1917 ?) 

 ! ןבעל ןלָאז ,קילַאיב ןוא יקצינוואר ערעייט ןוא עביל עניימ
 -רָאפ ןעוועג םיכסמ ךיא בָאה ,ןטעבעג קרַאטש ךימ טָאה ברַאפלמיה .רד יוװ םעד ךָאנ

 ךיא בָאה טציא .ןָאט וצ רעווש ץנַאג רימ זיא סָאד שטָאכ ,בולק-*ןָאינוא , ןיא ןענעיילוצ

 ףרַאד סָאװ ,גנוזעלרָאפ רעד ןופ םַארגָארּפ יד *ןבעל רעז'זנואק גנוטייצ רעד ןיא טנעיילעג

 ךיא לעװ רעבירעד ,ָאטשינ רענעיילרָאפ יד ןשיוװצ זיא ןעמָאנ ןיימ ןוא ,ןעמוקרָאפ טנייה

 ףיוא דלַאװג טימ ןפרָאװעגנָא ךיז טלָאװ ךיא יו ךיילג רערעהוצ םלוע םייב ןעמוקסיוא

 ןיוש זיא .ןָאט טשינ לַאפ ןייק רַאפ ךיא ןַאק ,ךימ ןקירעדינרעד ןָאק סָאװ סָאד ןוא  ,ייז

 ןבעג ךייא סָאד קיטיונ רַאפ טלַאה ךיא .םייה רעד ןיא דובכנ ןציז רימ לָאז ךיא ,רעכיילג

 .ברַאפלמיה .רד םעד סע ןבעגרעביא ןוא ןייז טֹוג ױזַא ןיוש טעוו ריא ןוא ,ןסיוו וצ

 ,ןצרַאה ןצנַאג םענופ ביל ךייא טָאװ סָאװ ,רערעייא
 שטיזװָאמארבַא .י .ש

 ןיא ןרָאװעג טײנַאב זיא "ןבעל רעזדנוא, ,1917 בײהנָא ןבירשעג ,תועמשמ ,זיא ווירב רעקיזָאד רעד
 .גירקיטלעװ ןטשרע םעד תעב עסערּפ רעשידיי רעד ףיוא טָאברַאפ םענײטעגלַא םעד ךָאנ ,1916 ןיא ,סעדָא
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 ןטײרּפַאב ךיז ןסיורג בענו ופ רענריב ןוא ןדיי עביל עניימ ֹוצ
 דנַאלסור ןדנעײדפַאב-טלעװ ןוא

 רעד ןופ דניצַא גנואיירפַאב רעד ייב עגַאל רעקיטציא רעד ןיא ךייא קידנטכַארטַאב

 ךָאנ דלַאב הנכס עסיורג יד ךיוא ןוא ,דנַאל ןיא ד טפַאשטכעגק רעגנַאלנרָאי יועסואימ

 ןענַאטשעג ןענייז ,רעדניק עשידיי ,ריא סרעדנוזַאב ,עלַא רעכלעוו ןיא ,גנואיײופַאב רעד

 ךיוא ,עגַאל ענעגייא יד קנַאדעג ןפיוא ףױרַא יי ךיז ןופ יוװ ,קידנליוו טשינרָאג טמוק

 םענופ גנואיירפַאב רעד ייב ,םירצמ תאיצי תעשכ לָאמַא טעה-טעה סָאװ ,הנכס ענעגייא יד

 ןייג ,טכענק ןרעוו רעדיו ,טנעה סמיאנוש יד ןיא רעדיוו ןלַאּפוצניײרַא ,םירצמ תולג

 .ךָאי ןיא

 טימ ץלַא ןופ ,טייצ רענעי ןופ דליב ַא קנַאדעג ןיא רָאפ ךיז טלעטש קידעבעל יװ

 .םי ַא טימ ,ןשטנעמ טימ טנגעג רעצנַאג ַא טימ ,עמַארָאנַאּפ ַא רָאנ עקַאט סעּפע ,רעדנַאנַא

 קידנכַאמ ,טרעדליּפ ,טיירש ןעמ ,טהנעט ןעמ ,טרָאד סעּפע ךיז טכָאק סע ,ךיז ט'שע'ו סע
 ,ענעגָאלשרעד קלָאפ ַא ,םיענושמ יד יו םירבא עלַא טימ ןוא טנעה יד טימ ןעגנוגעוװַאב
 -ַאלקש ןיא ןרָאי רעטרעדנוה ,טעברַא רערעווש ןופ ,עטעװערָאהעגסױא ,עטרעקיוהעגצייא
 ,תורצ רַאפ קידנכערב ,ּפעק עטזָאלעגּפָארַא טימ ףָאש ענעקָארשרעד יװ סע טייטש ,יירעפ
 -ַאו ךיז ,ןפױלטנַא וצ ןיהואוו טרָא ןַא ץעגרע ןגיוא יד טימ ןכוז ייז ,טנעה יד קערש רַאפ
 !ימ יד טסיומוא רעבָא .ןבעל ןטימ ןעוועט

 ,עטנוזעג ,תולייח ךיז ןעניפעג "ליט; םעניא ,ןטניח ,םי ַא זיא טנָארפ ןיא טנרָאפ
 טימ ךָאנ ךיז ןגָאי סָאװ ,רעייג-סופ ןוא דרעפ ףיוא רעטייר ,ןייז-ילכ טימ רענלעז עקרַאטש
 עלַא ןופ רעדליּפעג ַא ,שינעלמוט ַא ,ייױשעג ַא .םישעמ דיז טעברַא סע !קערש ַא ,ןזיּפש
 ,זייוורענעגושמ רעהַא ןיהַא ךיז טיירד בר"ברע ןַא .ןטייז
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 .ייז ןעיירש -- ?!טגָאזעג סנייטש'מ ,רעריפ רעגיי ַא;

 רעוו עסיוועג יד טימ לוק ַא ןרעה ךיז טזָאל -- 1 ךמש ימ ! םי םּוצ שזַא ןכָאדרקרַאפ

 "רש ַא רַאפ ,טפושו רש ַא רַאפ ?"*ךמש ימש ַא רַאפ טכַאמעג ךיד סע טָאה רעוו; : רעט

 זיא ואו .ןענכ דנַאל עטגָאזעגוצ סָאד סעפע זיא ואוו ,השמ יבר ,רָאנ גָאז; ? עיציטסוי

 טסָאה וד ןכלעוו וצ ,םי ןיא ָאד רשפא ...? רענטרענטייוי ןוא דלעפ ןופ הלחנ ַא ,דרע יד

 ,םלוע םעד קידנצעהרעטנוא ,םרינאו ןתד ,טייל-הרבח רָאּפ ַא ןעיירש -- ? טדיפרַאפ זדנוא

 -- 7? םיתשלּפ ךרוד געוו ןטנעָאזו םעד טימ טריפעג טינ זדנוא !טסָאה סָאװרַאפ ,רָאנ גָאז

 *? םיתשלּפ ןייק ןיהַא טשינ סָאװרַאפש ;םיא טגערפ םלוע

 ןגעקַא ךיז ןלעטש -- !רעצעהפיוא יד !רעריט-לדער יֹד-טָא ,ןדיי ,טשינ טרעה ---

 טייטש סע סָאװ ,םלוע ,טנעייל טַאנ -- ,ןדיי עקידובכב ,םינקז טייל עטלַא עכעלטע סױרַא יז

 ! תג טָאטש רעד ןופ ןעגנוטייצ יד ןיא ןבירשעג

 * םיתשלּפ ןיא געװ םעד ףיוא לָאמ ןייא ןעגנַאגעג ןענייז רזע ןוא חהלתוש ןוא דכ

 טייזעצ טרָאד ןגיל רענייב ערעייז ,טעגרחעג ,ןגָאלשעג ייז תג ןופ רעניואווגייא יד ןבָאה

 ףיוא טייצ עגנַאל ַא ,ךעבענ ,טָאה םירפא רעטָאּפ רעטלַא רעייז .געוו ןפיוא טײוּפשעצ ןוא

 ,טרעיורטעג ייז

 -יסנרפ ענעביוהעג ,טייל עקיליימש ,ענייז םינקז יד טימ רעדינ !ןהשמ טימ רעדינ --

 ןיוש רעסעב !ּפָארַא ייז ,טיילסקלָאמ ,רךיא טפרַאװ !המר דיב ןקיטלעוװעג סָאװ ,שדנוח

 עצנַאג סָאד ,םיסחוימ עכלעזַא ןעניד רעדייא ,רעשרעה ןייא ,ןהערּפ ןעניד ,טכענק ןייז

 ןדיי ,רעטנוא ןעידוה םריבאו ןתד ,טיירש בר-ברע סָאד -- !רעשרעה:טסבלעז לקעּפ

 ןסייה עטסטלע יד סָאװ ,ןרעה טשיג ןליוו ןוא טשינ ןסייוו ,טנעה יד טגיילרַאפ ןעייטש

 -מוא ,ןזייב טימ ןוא ןטוג טימ ךיז טוואורּפ ,ךעבענ טיירש ,ךיז טרעגרע השמ  ;ןָאט ייז

 ,טשינ טפלעה סע ,ימ יד טסיז

 טמוק ןעיירש ןופ ?וטסיירש סָאװ --- .םיא וצ טָאג טגָאז -- ?ילא קעצת המ --

 ןגירשעג טשינ ,לארשי רעדניק יד וצ דער ,לארשי ינב לא רבחד ..סיזרַא טשינ סטוג ןייק

 !ןיירַא םי ןיא שרַאמ ,שרַָאמ -- ,ועסיו : טרָאװ ןברַאה ןטימ גָאז ,דער ,דער רעסעכ

 :עדער ַא טימ קלָאפ םוצ טרעטסײגַאב סױרַא טערט השמ

 טעז ןוא רעטרע יד ףיוא גנונעדרָא ןיא ךיז טלעטש ,'ה תעושי תא וארו ובציתה ---

 "כיוו יד זיא העש עקיטציא יד !ןיײרַא םי ןיא !ןָאט טנייח ךייא טעוו רע סָאוו ,ףליה סטָאג

 עלַא ןיא תורוד עקידרעטיױו יד ןופ ןבעל םעד ןיא ןוא ,טנייה ןבעל רעייא ןיא עטסקיט
 -ךיב עיירפ ,טוג ךייא טנכערַאב ןוא ןעקנַאדעג יד טימ ףיונוצ ךיז טמענ .רעטעּפש ןטייצ

 .םי ַא ןיא טנָארפ ןיא --- ךייא רַאפ .תונכס  ייווצ ןשיווצ דניצַא ךיז טניפעג ריא ! רעג

 זיא !טעו ךייא רעטניה .ןרעוו וצ ןעקנורטרעד הנכס ַא ,ארומ ַא זיא רעסַאװ ןיא ךיז ןזָאל

 ףייא ןטכענקרַאפ ,טנעה יד ןיא ךייא ןּפַאכוצנײרַא טיירג ןענייו ,ליח ןצנַאג םעד טימ השרפ

 ןרעוװו ,ןשטנעמ סיוא ןרעוו ,הנכס עסיורג ַא ,קילגמוא ןַא זיא טפַאשטכעגק .קיביײא ףיוא

 | ' ! סעשטַאילק ,תומהב עקיביא
 סָאװ :ייווצ ןופ סנייא סיוא טביילק ןוא ,רעדירב עביל עניימ ,ךייא טנכערַאב דניצַא

 עיירפ רַאנ ,טכענק ןייק טשינ ןיוש ,'ה ךורב ,ריא טייז טנייה .רעסעב ךייא רַאפ זיא
 ךייא רַאפ טלעטשעגנייא בָאה ,טסייו ריא יוו ,סָאװ ,ךיא ,טניירפ רעייא ,ךיא .ןשטנעמ
 ליפ ךייא שטניוו סָאװ ,ךיא ,גנואיירפאב רעיא רַאפ ןעועג שפנ רסומ ךיז ,ןבעל ןיימ

 רעניימ שטנואוו רעקיצנייא רעד זיא ,חלודג ןוא דובכ ןיא ךעלקילג ךייא ןעז ליוז ןוא סטוג
 :ןעמָאנ סטָאג ןיא ךייא גָאז ,רעריפ רעייא ,טניירפ רעיא ,ךיא ,ןצרַאה ןצנַאג םצנופ

 "רעד ץלַא ןעמ ןָאק טומ טימ ! טָארַאב סטָאג ףיוא דחּפ ןָא !ןיירַא םי ןיא שרַאמ --

 ,22721 ,7 .ּפאק ,'א םימיה יובה *
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 -ברעטשמוא ריא טביילב ,טייז רענעי ףיוא ןעמוקוצרעבירַא ןעגנילעג ךייא טעװ .ןכיירג
 ,ריא יוװ ,ןטייצ עקיבייא ףיוא עטכישעג רעד ןיא טסירגעג ,טניורקעג ןוא טכיוהעג ,ךעל
 רעצנַאג רעד ןופ רעײרפַאב רָאנ ,עטיײרפַאב ןײלַא זיולב טשינ ,רעדניק-סדניק ערעייא יוי
 .ןשטנעב ךייא טימ ךיז ןלעוו טייל ןוא טָאג ,טלעוו

 שטנעמ ַא קידנעייז רעסעב ? שער המ ָאט ,ןעגנילעג טינ טעוו'ס ,הלילח ,סָאװ אלא
 טשינ טלָאז ריא !ןעמוקוצפיוא ,המחב ַא ,טכענק ַא קידנעייז רעדייא ,ןעמוקמוא רעיירפ ַא
 רַאפ סָאװ ןשינעכַאז עכלעזַא המודכו דרע חוכמ בר ברע םענופ ןעיירעדוהעג עלַא יד ןרעה
 טכער טשינ ךָאנ ייא םענופ ןכָארקעגסױרַא עלעגיופ ַא יװ טשרע ןענייז ייז ,טייצ רעד
 רעד ןיא ןדעי ןכירקנײרַא ןליוו ןוא ,ןקעלק ,ריא ףיוא ןיוש יז ןעייּפש ,טלעוו יד ןקוקוצנָא
 עלעקניוו רעטצניפ  ַא ןיא ייז ןּפוטשרַאפ רעהיוו ןייז ןרעג ןָאק ןעמ זַא ױזַא ,ןירַא תרגרג
 ,ץעגרע

 עג טשרע .עסיױרג םיטוש ךױא רָאנ ,םיעשר זיולב טשינ ןענייז טריבאו ןתד
 ןעיצ ,ןּפַאט ,ןּפַאט ייז ,תוריּפ יד ןיוש יז ןעגנַאלרַאפ ,טייחיירפ ןופ םיוב םעד טצנַאלפ
 סיוא ךיז טלצרָאװ רע זיב ,רעדניק יו םיא ןעלסיירט ,ןעלקָאש רעהַא ןוא ןיה םיוב םעד
 ךָאנ ךיז ףיוא םיא ייז ןעיצ ךָאי םענופ גנואיירפַאב רעד ךָאנ טשרע .רעדינַא טלַאפ ןוא
 ..ףיױרַא לָאמַא

 ! רעדירב עביל ,שרַאמ ,שרַאמ !ןיײרַא םי ןיא : ךייא ךיא גָאז ןעמָאנ סטָאג ןיא
 רעד ןוא ,טגלָאפעג ןבָאה ,דנַאלסור ,ןדלעה ענייד .טָאג זיא טקנַאדעג ןוא טביולעג

 -ַאב ןרָאװעג זיא גנואיײרפַאב יד .לָאמַא יװ ,ףוס םי תעירק רעד ןרָאװעג זיא ,ינוי רעע2
 טסעװ וד .עטכישעג רעד ןיא קלָאפ ןייד ןוא ןעמָאנ ןייד טקיבייארַאפ טסָאה ,טקיטסעפ
 ,טלעוו דעצנַאג רעד ןופ ןירעײדפַאב ןוא דנַאל עיירפ ,עמורפ ,עטוג ןסייה

 ןעמוקַאב ךעלדנע ךיא בָאה ,רָאי עכעלטצ עטוג טרעיודעג ןבָאה סָאװ ,ןעגנואימַאב ליפ רעייז ךָאנ
 ,ןסיורג םענופ רעגריב ןוא ןדיי עביל עניימ יצ , לקיטרַא ןקיטרַאנגײא ןוא ןלעניגירָא םעד ןופ עיֿפָאק

 ןיא טכעלטנפערַאפ טָאה םירפס רכומ ץלעדנעמ סָאװ ,"דנַאלסור ןדנעײרפַאב טלעװ ןוא ןטײרּפַאב ךיז
 ,149 .,מונ ,1917 ,"ןבעל רצזנוא , דעסעדַא

 ; טביירש (27 יז ,1 .ב ,1928 ,ענליװ) *רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ ןַאקיסקעל ,, ןייז ןיא ןעזייר ןמלז
 -סקלָאפ עשידיי עטיירב יד רַאפ רעפמעק ןטלַא טטד ,ןשטיװָאמַארבַא טָאה |1917 ןוֿפ עיצולָאװער יד . ..,
 גנורעייפ רעקירעי-20 רעד וצ ןעגנוסי-גַאב ענייז ןופ ןעז וצ זיא סָאד יװ ,טרעטנומעגפיוא קרַאטש ,ןסַאמ
 רעסיורג ןייז ןיא ןייטשרג .א ,"ןטסיטרַא עשידיי יד ןופ רָאפנעמַאזוצ ןטשרע םעד וצ ןוא ידנוב, ןופ
 טנכער (490 יז ,372 .ב ,1928 .קסנימ ,"טפירשטייצ,) "גנושרָאפ-עלעדנעמ רעד ןופ ןעלכה"ךס, גנולדנַאהּפָא
 לקיטרַא ןַא "ןבעל ןייז ןופ זרָאי עטצעל יד ןכירשעג טָאה, עקעד:ע6 סָאװ ,ןצלקיטױא יד ןשיװצ סיוא
 -עלעדנעמ רעד ."ןבעל רעזנואא רעסעדַא ןופ 149 .מונ םעד ןָא טיג ןוא *.װ .זַא .א ןדיי ץביל עניימ וצ;
 יד ןופ ןרָאװעג טײרפַאכ זיא סעדָא ןעװ ,"ינוי ןט18 םעד, עסַאד רעד וצ ןבירשעגנָא זיא לקיטרא
 וצ , גנוסירגאב עלעיצעפט ,ערעדנַא ןַא יאוו'ץעגרע ָאד ךָאג זיא'ס זא ,סע טניימ ,ןרעגָאיצולָאױעד--נָאק
 ...(תוכוס מ"הוח) 1917 ,רעבמעטּפעס ןיא ןלַאפעגסיוא ,טסואַאב יװ ,זיא סָאװ ,"רנוב ןופ לבוי ןקירָאי0
 .טנָאמרעד טשינ ןצנאגניא "דנוב. ןופ ?בוי רעד זיא לקיטרַא ןקיזָאד םעד ןיא ! ןלעטשטסעפ סע ףרַאד ןעמ

 .הכולמ רעד ןופ ןעמוקַאב רימ ןבָאה "ןויי עכיל עניימ וצ, לקיטרַא םעד ןופ ץיּפַאקָאטָאפ יד
 .מ .נ -- .עװקסָאמ ןיא ןינעל .װ ןופ ןעמָאנ ןפיוא קעטָאילביב
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 דנַאלסור ןיא ןטפיטרא עשידיי ןופ רָאפנעמַאזוצ םוצ
 (1917 טסוגיוא ןט29 םעד ,וועיק ןיא ןטלַאהעגּפָא)

 ! יתובר
 ןפיוא ןרעטלע זיא רעטיב יוװ ,קירעיורט יװ ,יתובר ,ךייא ןגָאז ןעד ןעמ ףרַאדַאב

 ערעטיב ערעווש ,לגנַאמ ,רעגײטשַא ,קנערק ,ןדנעטשמוא עטכעלש תמחמ וַא ,ןצרַאה
 ןזומ ייז ןוא ,רעדניק ערעייז ייב תוחמש ףיוא ןייז ןענָאק וצ ךעלגעממוא ייז זיא הסנרּפ
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 ןופ ףיונוצ ךיז ןרָאפ סע תעב ,סנטייוורעדנופ ןייטש ןשטנעמ עקיטייז עדמערפ יוװ ךידלג

 עכעליירפ ַא םענייאניא ןליּפשּפָא םינתוחמ ןוא םיבורק עטנעָאנ ןוא עטייוו ןטייז עלַא

 ? הנותח
 ןדנעטשמוא סָאװ ,ןרעטלע ןופ קיטיײװצרַאה סָאד זיא ךעלקערש ,קירעיורט סרעדנוזַאב

 גונעג ךיז ןבָאה סָאװ ,עכלעזַא ,רעדניק ענדיב ייב תוחמש ףיוא ןטמוק וצ ּפָא ייז ןטלַאה
 ,טיונ ןיא ,דייל ןוא תורצ ןיא טנגוי יד טכַארברַאפ ,ןרָאי עגנוי יד ןיא ךעבענ ןטילעגנָא
 ,תוינערוּפ ינימ לכו טנלע ןיא ,תוקחד ןיא

 -הפוע עקניכַאוװש ,ענדיב יד ןופ ןענַאטשעגסיױא ייז ןענייז לפיוי -- ןרעטלע יד ןוא
 ,טרַאדעג :טַאהעג טשינ ךעבענ ךָאד ייז ןבָאה העש-ייח ןייק ,טייהרעניילק תעשב ךעל
 "כרוד טינ ייז טָאה קנערק עשידניק יד ןופ ענייא טינ -- ,טלזָאמעג ,טקָאפעג ,טרַאװקעג
 טשינ ןוא טסעפ ןייטש וצ טשינ ,ךעלסיפ עניד טימ ךעלכייב עסיורג ןעמוקַאב ,טזָאלעג

 -עמוא ,סיפ יד רעטנוא ןכָארקעג ,לטייז ןפיוא ךיז קידנקור ,ןכָארקעג ץלַא רָאנ ,ןייג וצ
 ףיוא ץלַא ,ןגירשעג ןוא טנייוועג ,ךיז טקידעשעג ,ןלַאפעג ,טשינ ףרַאדַאב ןעמ ואוו ,םוט
 ַא ,ּפיצ ַא יז טגנַאלרעד טָאה ,טלָאװעג רָאנ טָאה'ס רעו .רעטרעוו ןָא -- ןושל-םוטש
 ,לוק רעטיב ַא ףיוא ךיז ןסייר ,ןכייק ןיא ןייגרַאפ ךעבענ ךיז ןגעלפ ייז סָאװ ןופ ,ּפינק
 -סיוא ייז ןגעלפ תונמחר ןופ .טנוזעג קיטש ַא ןסיירסיוא ןופרעד טגעלפ ןרעטלע יד ןוא
 ןעגנַאגעג טשינ רעבָא זיא ליּפש סָאד .טימרעד ייז ןעמעננייא יבַא ,ליּפש ַא סעּפע ןטכַארט

 ,ּפָאק רעד ןעוועג ייז ךעצענ זיא ןגָאלשרעד ױזַא ,ּפָאק ןיא רעדניק יד
 ןייק .טַאהעג ,ךעבענ ,ייז ןבָאה טייהדניק עטסיוו ַא ,ערעטיב ַא ,ערעטצניפ ַא ,ךַא

 טרעהעג טרָאװ טוג ןייק ,ןכעלטיא ןופ תונויזב רָאנ ,טשינ םענייק ןופ ףליה ןייק ,תונמחר

 סָאװרַאפ ,ױזַא טשינ סָאװרַאפ ,תועשר טימ טעּפשעג ץוחַא ,טשינ םענייק ןופ ייז ןבָאה

 יו ןוא ְךֶא זַא .רעדניק עשיטייל ייב יו טשינ סָאװרַאפ ,סענעי טשינ סָאװרַאפ ,סָאו טשינ

 עכלעזַא ןעזעגוצ ןבָאה סָאװ ,ןרעטלע יד ,ייוו ,ייו ןוא ,רעדניק יד ןעוועג ךעבענ זיא

 .ןדייל ערעווש
 -עג ייז טָאה לזמ סָאד ,טייל ןרָאװעג ,םשה-ךורב ,זיא רעדניק יד ןופ זַא ,טנייה ןוא

 ,עקילבוּפ רעשידיי רעד טימ ןייז וצ ךדשמ ךיז ,טלעוו רעד ןיא ןרעוװ וצ ןביוהרעד טליּפש

 יד זַא ,טנייה .לקינייא ןַא סלקנַאי לארשי 'ר ,תסחוימ ַא ,ענייפ ַא ,רעטכָאט ַא סלדיי 'ר

 טימ ןליּפשוצּפָא ןעמַאזוצ ידכ ףיונוצ ךיז ןרָאפ םיבורק ןוא םינתוחמ ,החּפשמ ענעבילבעג

 ןעייטש טנייה -- הנותח עכעליירפ ַא םינחדב ןוא םיררושמ טימ ,םינבר טימ ,רעמזעלק

 !קירעיױרט ,ק"רעיורט ,ךַא .סנטייוורעדנופ ץרַאה רעטיב ,רעווש ַא טימ ןרעטלע יד
 ,תוחוכ עלַא טימ ךימ ךיא קרַאטש ,ערעייט ,עקיצרַאהביל עניימ ,עביל עניַימ ,ךָאד

 לש סוכ ַא סנטייוורעדנופ ףיוא ביוה ךיא .החמש רעייא ןרעטש וצ טשינ ץרַאה רימ ךַאמ

 !"םייחל, טרָאד עלַא ךייא וצ ןתוחמ רעטנעָאנ ַא רָאג יו קנירט ןוא ,הכרב
 טשיג רימ טמענ ,רערט ַא ןירַא טלַאפ סוכ ןיא ביוא ,סיוא טשינ טכַאמ סע ! םייחל

 ַאזַא זיא סָאד ,השקשינ .ץכערק ַא קירעיורט טגנילק םיטש ןיימ ןיא ביוא ,טוגמוא רַאפ

 -עטַאט ןופ ץכערק רעד יװ ,ץכערק ַא זיא סָאד ; סנקעדַאב וצ הלכ-ןתח ענעי יו ,רערט

 גתויז רעד ,ןבעג לָאז ךרבתי םשה !רעדניק עשידיי ,םייחל ,ונ .הּפוח רעד רַאפ עמַאמ

 ,קילג ןיא ןרעטלע ךיז ,ןבָאה תחנ ערעדנַא יד ןופ רענייא טלָאז ריא ,ןייז הפי-הלוע לָאז

 םייקמ ןוא טרָאװ ןטלַאה ,ןדירפוצ ןייז ןלָאז םידדצ עדייב .רָאי עגנַאל ףיוא דירפ ןיא

 תובייחתה יד ןליפרעד ריא טלָאז ,רעדניק ,טייז רעייא ןופ .טגָאזעגוצ ןבָאה ייז סָאװ ,ןייז

 יטנרָא ,ןענרעל ןרעגַאב טלָאז ריא .ףױרַא ךייא ףיוא טגייל ןעמ סָאװ ,ןעגנונעּפָאה יד ןוא

 הרוחס .םיקסע ערעייא טימ טלעוו רעד ןיא םש ַא ךיז ןכַאמ טלָאז ריא .ןעלדנַאה ךעל

 "םירוּפ יד רַאפ --- עליופ ,עלעוולָאװ ; טרָאס ןטסנעש ,ןטסעב םעד ןופ ןבָאה ריא טלָאז
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 קלסמ םינתוחמ יד ןלָאז ,ךיא שטניוו ,טייז סעקילבוּפ רעד ןופ ,הלכה דצמ ןוא !רעליּפש
 ןַא ךייא ןבעג ןוא טסעק ףיוא דובכב ךייא ןטלַאה .הנורחא הטורּפ דע רבודמהיפכ ןייז
 תועושי ,ןיילַא ךיז ןשטניוו רימ יוװ ןייז לָאז ,ןדיי ,ללכה .םידיגנה ךרדכ גנוריפַאטשסיוא
 ,לארשי לכ ףיוא תומחנו

 ,רענייפ ַא ,רענייש ַא רעייז וליפא ריא טייז ןתוחמ ַא !לדיי 'ר ,ךייא ךיוא ,םייחל

 טָאה ריא זַא ,טגָאז םלוע *רעייז, .ריבג ַא טייז ריא זַא ,טסעומש זדנוא ייב םלוע רעד
 -סָאװ רָאנ ,טלעג טימ טּפָאטשעגנָא טייז ריא ,ןענָאילימ טנידרַאפ טייצ רעקיטנייה ןיא
 סאו עלַאמ + .ַא ...ַא ,ןייז טָאד לָאז טדעדעגסיוא טשינ ,םיאנוש ןגָאז -- טייז ריא ,ןעד

 ,לדיי 'ר ,ךייא טלטרַאגעצ ! םייחל .ןרַאדּפָא ייז לָאז גנוצ יד יאוולה .ןגָאז םיאנוש ךָאנ

 רעטשרעביױא רעד ,השקשינ .עכטמ רעד טימ סױרַא טייג ,שינעצעזעצ ףיוא םיאנוש
 ריא .ןתוחמ ַא רַאפ ךימ ןבָאה ןיײטשנָא ךייא געמ סע ,השקשינ .,ןייז אלממ ךייא טעוו
 ןעמ ,לגניצ ַא יתית אכיהמ ריא טָאה ןגָאז וצ ,ןדער ףיוא ןתוחמ רענייש ַא יאדוװַא טייז
 ַא רַאפ ייווצ סָאװ ,יד ןופ טשינ ךיוא ,םשה:-ךורב ,ןיב ךיא .טייז ריא רעוו ,ךייא ןעק
 'ר רעטמירַאב טלעוו רעד .ןכיילנרַאפ ךיז ךייא טימ ךימ ךיא ןעק סוחי ןיא ,ןשָארג
 םעד השמ 'ר ייב ךיא בָאה זייוולגניי טנרעלעג ,שדייז רעטלע זַא רעניימ זיא עצמהרבא
 עכעלטע ןבײרשנָא ךיוא טװאורּפעג וליפא ךימ ךיא בָאה טנגוי רעד ןיא ,רדח ןיא דמלמ
 טזָאל ןוא ךייא רַאפ טלַאהַאב רעטרעוו -- ,רעטרעוו ,לדיי 'ר ,סָאװ וצ רָאנ .ךעלכיב
 טָאג זַא ,םשה הצרי םא ,לדיי 'ר ...*א"ד ןייק טשינ רָאנ טייז ,ןשָאװג ַא סימ ןעז ךייא
 רעדניק יד וצ ,ךייא וצ טסַאג וצ ןעמוק ךיא לעװ ,ןבעל ןוא טנזעג ןעקנעש רימ טעוװו
 סע יוװ ,קנַאשעג-השרד ןסיורג םענייש ַא טימ ןעז ןזָאל ךיז לעװ ןוא ךעלכיב עיינ טימ
 ,רימ ךיוא ןוא רעדניק עניימ ,לקנַאי לארשי 'ר ןב לדיי 'ר ,ךייא ןָא טייטש

 - ,לקינייא ןַא סעצמהרבא 'ר ןוא דימלת ַא סהשמ 'ר

 םירפס רכומ עלעדנעמ

 טסוגיוא ףיס ןבירשעג עלעדנעמ טָאה ,רָאפנעמַאזוצןטסיטרַא ןשידיי םוצ גנוסיײגַאב עקיזַא- יד
 "ןבעל רעזדנוא, ןופ רָאטקַאדער םעד ,גרעבכָאה .ש ךרוד ,טכַאד רימ) טייהנגעלצנ ַא טימ יז ןוא 7
 רענעביוהעג ראג א יב ןוא ןעגנוגנידַאב עשילרעטסיוא יימ .,וועיק ןייק טקישעגרעבירַא (סעדָא ןיא
 ןטײרפַאב םעניא ,ןרָאװעג ןפורעגפיוניצ זיא סַאװ ,רָאפנעמַאזוצ ןפיוא ןרָאװעג טנעיילעג יז זיא גנומיטש
 ךיא ;רימידַאלװ ןקילייה םענופ טעטיסרעװינוא רעוװעיק םענופ עדייבעג "רעקילייה ,, רעד ןיא ,דנַאלסוד
 ץכעלרעייפ עקישַאד-קישיור יד ףיױא ןעװעגיימ ,1917 רעבמעטּפעס בײהנָא ןוא טסוגיױא ףוס ,ןַאד ןיב
 -ַאב רעקידלַאװעג רעד ןופ תודע ןַא ןעװעג ןוא ,(.װ .זַא .א רעטסעקרָא ןַא ןופ ןייזייב םייב) ןעגנוציז
 ,םלוע-רעטַאעט ןשידיי ןטריטלַאזקע םייב ןפורעגסױרַא טָאה גנוסירגַאב-עלעדנעמ יד סָאװ ,גנורעטסייג

 ,ריזח ,רחא רבד -- איד *
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 רעביירש םעד ןופ ןטכילפ ןוא ןבַאנפױא יד
 -וטַאדעטיל רעד ןופ ןוא

 (1867 ,רימָאטישז ,"טּפשמ ןיִצע; ךוב סעשטיוװָאמארבא .י .ש ןופ) :

 ןוא עיצידַארט רעד ןיא ךיז ןטלַאה רעביירש עשיליכשמ ערעזדנוא לייד ןוא. ..
 טביירש עלעדנעמ) "ןקיצנייא ןרַאפ, ןביוהפיוא בילוצ ןוא ןביירש ןבילוצ רָאנ ןביירש
 -עגנָא ייב גלָאפרעד ןעניפעג וצ ,םיקוטּפ עקילייה ענעדיישרַאפ (.וו ,מ --- "דוחי םשל,

 סָאװ ,קלָאפ רעזדנוא ןופ ןטיונ יד ףיוא טכַא ןייק טינ ןגייל ייז ןוא --- ,ןשטנעמ ענעעז

 רעבירעד ,ןבעל רעייז ןָא ןריר סָאװ ןוא טייצ רעד ןופ ףיולרַאפ ןיא ףיוא ץֶּלַא ןעמוק
 לייוו ,ןבעל ןייק ךיז ןיא טינ טָאה ןוא עזיול ַא רעייז רוטַארעטיל עקיטציא רעזדנוא זיא
 -סיײגַאב טייצ רעד ןופ טסייו רעקידעבעל רעד ןוא טלקנוטרַאפ ריא רַאפ זיא טלעוו יד

 טייוו ,עטנלע ןַא ,רוטַארעטיל עשיאיירבעה עקילייה עקיזָאד יד ,ךיז טציז יז .טינ יז טרעט
 טשרעה ריא םורַא ןוא ,ןשטנעמ ןופ למוטעג םענופ ןוא טלעװ רעד ןופ םערַָאיל םענופ
 זַא ,ליואוו ןסייוו ייז ליוו ,ןבָאה עקַאט יז ןליוו רעביירש יד סָאװ ,ור ַא ,ור עמָאקלופ ַא
 טערט סע זַא ןוא ...ןעמָאנ ןטוג ַא ןעמוקַאב ייז ןלעװו ור רעקיזָאד רעד בילוצ רָאנ

 ,סױרַא סעּפע ןעשטּפעש ייז ןוא םיטש רעייז ףיוא לָאמַא ןבױה רעביירש יד זַא ,ךיז
 ,רעיוא םוצ טינ טייגרעד ןוא םיור טענופ ןטייקטייוו יד ןיא לוק רעייז ךיז טרילרַאפ

 ..? קלָאפ םענופ ץרַאה סָאד ןיז ֹוצ ןעיצוצ ייז ןלָאז סָאװ טימ --- תמאב עקַאט ןוא
 -יא ענייז ןופ ןוא ןבעל-סקלָאפ םענופ ןלַאװק יד ןופ טסקַאװ סָאװו ,רוטַארעטיל !עדעי
 ַא קידנעייז ןוא .קלָאפ םענופ ןבעל ןפיוא קירוצ ךָאנרעד עקַאט טקריװ ,ןעגנובעלרעב
 טימרעד ליוו ךיא .הביס עקידנקריװ ַא ךיוא רעדיוו קירוצ ףיוא יז טרעוו ,טַאטלוזער

 -ַאפ זיא ...קירעהעג יװ ךיז טלקיװטנַא רוטַארעטיל ןייז סָאװ ,,קלָאפ ןדעי ןיא : ןגָאֹז
 ןוא ,רעביירש םעד ןוא (קלָאפ םעד) םיא ןשיווצ גנודניברַאפ עטסקינייװעניא ןַא ןָאר
 ףרַאד קרַאטש סרעדנוזַאב .ןרעדנַא ןפיוא סנייא טגנידַאבמוא טקריוו ייווצ יד ןופ רעדעי
 יד יװ ױזַא טקנוּפ םורָאװ .טנעגילעטניא ןוא רעטכיד םייב גנודניברַאפ עקיזָאד יד ןייז
 ןוא םַאטשיקלָאפ םענופ לגייהצ ַא ןענייז גנוטכיד ןייז ןוא רעטכיד םענופ רעכיב
 -9ג ענייז ןקעלּפטנַא ייז םורָאװ ,תוהמ ןטסקיניװעניא ןייז ן'ֹופ ןוא ןזעוו ןייז ןופ ןסקַאװ
 -ָאה ,ןשטנואוו ,ןעגנובערטש ענייז ךיוא ןוא ןעגנולעטשרָאפ ןוא ןעגנומיטש ענייז ,ןעקנַאד
 ,טייז רעדנַא רעד ןופ ,טסקַאװ ןוא טילב ױזַא טקנוּפ -- ,ןטכַארט ץנַאג ןייז ןוא ןעגנונעפ
 סָאװ ,קלָאפ םענופ ןעקנַאדעג יד םורָאװ .רעטכיד םענופ רעטרעוו יד ךרוד קלָאפ סָאד
 -ַאב ןוא שינעטנעק רעלופ טימ ןרָאװעג טכעלטיידרַאפ ןוא טרָאלקעגסױא טינ ןענייז ייז
 ןוא רעטכיד ןכרוד טרעטיילעגסיוא ןֹוא טרָאלקעגסױא עקַאט ייז ןרעוי ,טייקיניזטסואוו
 ןיא ןסיוו ןוא דנַאטשרַאפ טימ קעוַא יז טלעטש רע סָאװ ,םעד ךרוד ,םענַאב ןייז ךרוד
 רעד ךרוד .ןרעדעי ךעלהנעטשרַאפ ןוא טסואווַאב ןפָא ןרעװ ייז זיב ,רעדקיב עקיסַאּפ
 רעקיטכיר ַא ןוא ,רעמ ץלַא קלָאפ סָאד ךיז טמָאקלופרַאפ ןפירגַאב יד ןופ גנורעטיילסיוא
 ערעכעה ַא ןכיירגרעד וצ קיאייפ םורַא"יױזַא טרעוו סע ןוא ,םיא ןיא טײטשטנַא טסייג
 {רוטַארעטיל רעד ןופ גנולקיװטנַא רעקירעהעג ַא ייב| קלָאפ סָאד טייג ױזַא ןוא ,הגרדמ
 רענייא ןעמוק סָאװ ,רעביירש ענייז ןופ ףליה רעד טימ הגרדמ וצ הגרדמ ןופ סיוארָאק
 ,ןקרַאטש וצ יז ןוא גנודליב יד ןרעסערגרַאּפ וצ ידכ ,טייצ רעקיסַאּפ רעד וצ ןרעדנַא ןכָאנ
 ןעגנערבסיורַא ייז ןוא ןבעל-סקלָאפ םענופ ןלַאוװקרוא יד ןופ ןפירגַאב עיינ ןפַאש וצ ידכ
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 ךיז טלקיװטנַא ןוא רוטַארעטיל יד טסקַאװ םעד קנַאדַא ןוא .ןייש רעד וצ טייקלקנוט ןופ
 | ..טפַארק רעכעלרעניא רענעגייא ןופ ,קינייויעניא ןופ

 קלָאט ַא; :(רענוָאק .א .א) טגָאז סע סָאװ ,רעד טכערעג טינ זיא'ס יװ טקנופ
 ןפיוא ןרָאבעג טרעוו יז ,טרעקרַאפ רָאנ ,רוטַארעטיל רעד ןופ סיוש ןפיוא ןריוּבעג טינ טרעוז

 ,ךעלסיפנזדנעג ןיא ןרענווָאק ןופ ץַאז ןקיזָאדמעד טגנערב עלעדנעמ) "קלאפ םענופ סיוש
 םענופ טסייג רעד; זַא ,טגָאו סע רעוו ,רעד טכערעג טינ ךיוא זיא ױזַא טקנופ .(וו .מ ---
 -ָאדה יד ,"טרעקרַאפ טינ ןוא סיוש |סרוטַארעטיל רעד}| ריא ףיוא ןריובעג טרעוװ קלאפ
 ןלייטרוא ייז לייוו --- ,קנַאדעג ןייז רעטייו עלעדנעמ טיצ -- ,תועט ַא ןבָאה עדייב עקיז

 רוטַארעטיל ןייז ןוא קלָאפ ַא וַא ,זיא תמא רעד .קיטייזנייא ןינע ןקיזָאז םעד רעביא
 ַא קידנעייז ןוא ,סטקייװַאב ַא ייס ןוא גנוקריוו ַא ייס ןייז וצ םענייאניא ךיז ןדניברַאֿפ

 ןוא ,טגָאזעג יו ,רָאטקַאפ רעקידנקריוװ ַא קירוצ ךיוא רוטַארעטיל יד טרעוו ,טַאטלוזער
 םענופ סנגייא ןוא טייקידנעוװטיונ ַא ןרעו וצ ןיילַא ךיז ןופ ,טפַארק ריא טגיל ןירעד
 -סקלָאפ עטסטיירב יד ןופ רָאנ ,"ןטעטסע, עשידיחי ןופ זיולב טינ .ה .ד) קלאפ ןצנַאג
 טיונ ןייז וצ ןוא קלָאפ םוצ תוטייש ןייק טינ טָאה סָאוװ ,רוטַארעטיל ַא רעבָא .(ןסַאל

 טינ טָאה יז .ןקריוו טינ םענייק ףיוא ןָאק -- טקריװַאב טינ קלָאפ ןופ טרעוו סָאװ ןוא
 טשהדיח עסַאמ-סקלָאפ יד ,ןבעל םעניא קירעביא זיא יז ןֹווא קלָאפ ןרַאפ סערעטניא ןייק
 ,יז ליוו סָאװו ,יװ זיא סָאװ וצ : טגערפ ןוא ,ןַארַאפ רָאג זיא רוטַארעטיל ַאזַא סָאוו ,ךיז
 סָאװ ? רעביירש ןימ ַאזַא טצונ סָאװ ןוא ףיוא טוט סָאװ -- ? יז טגנערב ףליה ַא רָאפ טָאװ
 -טנע וצ טינ ןסייוו ןוא טלמוטעצ ןרעוו רעביירש עקיזָאד יד ןוא ? רעלטסניק ַאזַא גיוט
 ביוא ,רעכיב ךס ַא טגָאמרַאפ סָאװ ,רעביירש ןטרעעג ַאזַא וצ ייוו .. .סטכער סעּפע ןרעפ
 -טָא ,תומכח ןָא ,טסָארּפ םיא ייב טגערפ ןוא קלָאפ םענופ שטנעמ ַא םיא טנגענַאב סע
 ,רעכיײױש ךס ַא רַאפ עגַארפ עקיזָאד יד זיא ןייטש-לכיורטש ַא ,עקַארפ עקיזָאד יד

 ..ןעזנָא רעצנַאג רעייז ןוא ימ עצנַאג רעייז טרעטעמשעצ טרעוו עגַארפ רעקיזָאד ועד ןָא
 זיא רוטַארעטיל רעד ןופ טכַארּפ יד זַא ,טגָאזעג גנַאל ןיֹוׁש ןבָאה רימ סָאװ ,סע זיא סָאד
 -רעד יד רָאנ .ךיז טלקיװטנַא ןוא סיוארָאפ טייג סָאװ ,קנַאדעג רעכעלשטנעמ רעד רָאנ

 ,קנַאדעג ןכעלשטנעמ םעניא ךיז ןקעלּפטנַא סָאװ ,ןבעל םענופ ןוא רוטַאנ רעד ןופ שינעטנע
 םעד ךרוד רָאנ ,דייר עריא טימ ןקריוו וצ חוכ ןוא ןח רוטַארעטיל רעד וצ טיג סָאד רָאג
 ןעמָאקלופרַאפ וצ ףיוא רענעייל יד ןופ רעצרעה יד ןעיצוצוצ טייקכעלגעמ יד יז טָאה
 -רַאפ וצ ןוא ענייש ןוא עטוג-שילַארָאמ טָאד ןליפ וצ ,ןעגנודניפמע עכעלרעניא ערעייז

 ןקיזָאד םעד ךיז ןיא טינ טָאה סָאוװ ,ךוב סעדעי .דנַאטשרַאפ ןוא ןסיוו רעייז ןקרַאטש
 .."רוטַארעטיל רעד ןיא שיילפדליוו זיולב זיא ,טסייג-סנבעל

 .((11:8 ז"ז ,1867 ,רימָאטישז ,"טּפשמ ןיִצ;)

 ןײרַא טמענ סָאװ ,"טּפשמ ןיע, ךוב ןשיאיירבצה ס"ומ צלעדנעמ ןופ זיא גוצסיוא ראקיזָאד רעה

 יד :; ןגָארפ עשידיי ןריראב ןוא ךיז ןשיװצ ןדנוברַאפ גנע ןענייז עכלעוו ,ןעגנולדנַאהּפָא ייוװצ ךיז ןיא

 עטנרעלעג ןוא ןלוש יד ןופ דנַאטשוצ ןגַעװ ,רוטַארעטיל רעשיאיירבעה רעד טימ ךיז טמענרַאפ עטשרע

 רעפטנע ןַא זיא גנולדנַאהּפָא עטייװצ יד .עגַאל רעשידיי רעד ןופ גנורעסעברַאפ רעד ןגעװ ןוא םינבר
 טַאלבגָאט ןשיסור םעניא ןדיי ןגעװ ןרָאװעג טלעטששג ןענייז סָאװ ,גנוריגער רעד ןופ ןגַארפ ףיוא

 טָאה לכיב סָאד .םירפס ערעיײז ןוא ןדיי ןופ ןטסנידרַאפ יד רעקלעפ רַאפ טזייוװרעד סע ,"ןינאילוועיק,
 יירעקורד רעד ןיא ,רימָאטישז ןיא טקורדעג ,"ץיומרבַא השמ םייח ןב בקעי סולש, טעמתחעג ,ןטייז 7
 טקורדעג םירמאמ יד ןעגייז טשרעוצ זַא ,ןזיװעגנָא זיא טאלב-רעש ןפיוא ,1867 ןיא ,ווָאדאש .ש .א ןופ

 ןבַאגוצ ליפ טימ ןוא ןעגנוקרעמַאב טימ לָאמ טייװצ ַא יז ןעניישרעד טציא ןוא "ץילמה, ןיא ןעװעג

 ,רבחמ םענופ
 יל רעשידיי רעד ןופ עטכישעג רעד וצ, ךוב ןייז ןיא רעניװ .מ ךרוד טכַארבעג ןיא גוצסיוא רעד

 ,131:129 ז"ז ,2 'ב ,1946 ,קרָאיוינ ,גַאלרַאפ-ףוקיא ."ה"י ןט-19 ןיא רוטַארעט
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 ראג ןרעדנַא םעד טגערפ דיי ַא סָאװ ,הלאש עטשרע יד זיא סָאד *? םכמש המ,
 ,םכילע-םולש ַא ּפָא םיא טקעטשי ןוא םיא טימ ךיז טנגעגַאב רע דלַאביװ ,ןדמערפ דליוו ַא
 -נָא ןענָאק ךיז לָאז ןעמ זַא ,ףױרַא טינ הבשחמ רעד ףיוא רָאג השעמ תעשב טייג םענייק

 ! סייה ךיא יוװ ןסיוו וצ ןגעלעג ָאד ױזַא ,בורק 'ר ,ךייא זיא סָאוש : רעגייטש ַא ןפור
 ךימ טָאה ןעמ יווװ סיױו ךיא ?ןייז ךדשמ ךיז ןרעדנַא םעד טימ רענייא ןעד ןליוו רימ
 ץנַאג ַא ויא "םכמש המ, הלאש יד ,הברדא ."ךַאמעג ךימ טזָאל ןוא ןבעגעג ןעמָאנ ָא
 עיינ סמענעי ןָאט וצ ּפַאט ַא יו טַארוקַא ,עבט רעד ןיא ױזַא טגיל סע .,ךַאז עכעלריטַאנ
 -צי תעשב סָאריּפַאּפ ַא ןטעב וצ יו ?ןישרַא ןַא טסָאק סָאװ :גערפ ַא טימ עטָאּפַאק
 סמענעי ןיא רעגניפ יד ןקעטשוצנײרַא יו ;ןוטיט טימ לרעטסייט ןייז ףיוא טנפע רענ
 ,לטיב סמענעי ןיא סיפ ַא טימ ןכירקוצנײרַא יז ; עקַאבַאט קעמש ַא ןעמענ ןוא עלעקשופ
 וצ יוז ; בייל סָאד טימרעד ןבייר ןוא לכעליישטַאפ ענעצלָאמשרַאפ סָאד טרָאד ןעקנוטנייא
 רעדָא ,סעומש רעייז ןרעה ,רעיוא ןַא ןגיילוצ ,ךיז ןשיווצ וסעומש ןשטנעמ ייווצ ואוו ןייגוצ
 -נָא ןוא ןטפעשעג ענייז חוכמ טיוה רעלעה רעד ןופ םילצולּפ םענייא ןָאט וצ גערפ ַא יו

 טקיטינעג טינ ללכ ייז ןיא ךיז טָאה רענעי שטָאכ ,תוצע טימ םענעי ףיוא ךיז ןפרַאװ
 -נייוועג ץנַאג ןענייז ןכַאז עכלעזַא ךָאנ המודכו עכלעזַא .ןייגַאב ךיוא ךיז ייז ןָא ןָאק ןוא

 טלָאװ םעד ןגעקַא ךיז ןפורוצנָא ןוא ןטייצ עקיביײא ןופ םלועה רדס רעד זיא ױזַא .ךעל
 טשינ .עבטה ךרדכ אלש רָאג דליוו הנושמ סעּפע ,עגושמ ןייר עקַאט סעּפע ןעמוקעגסיוא
 -ץיא ןדיי ייב זיא ,טלעוו רענעי ףיוא ,טרָאד ךיוא וליפא רָאנ ,טלעוו רעד ףיוא רָאנ

 :הלאש עטשרע סהמורה ךאלמ םעד זיא סופ ַא ןיהַא ןקעטשניירַא םייב ףכית זַא ,טדערעג
 וליפא רע ,וניבא בקעי טימ טלגנַארעג ךיז טָאה סָאװ ,ךאלמ רעד ? בורק 'ר ,םכמש המ
 יװ ןָאטעג גערפ ַא עקַאט דלַאב םיא ןוא םלועח רדס םעד ןופ ןעװעג הנשמ טינ טָאה
 ןיימ זַא ,טוג רעייז סייוו ךיא .םדו רשב ַא שטנעמ ַא ןיוש אטישּפ ַא טנייה ? טסייה רע
 םעד סיוועג טעוו תוישעמ עניימ טימ רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא רָאטסױױַא ןטשרע
 ? רעטעפ ,םכמש המ : ןייז הלאש עטשרע סמלוע

 םעניימ ךָאנ ןבעגעג ןעמָאנ ַא ךימ ןעמ טָאה ,םיתובר ,ױזַא ! ךיא סייה ,עלעדנעמ
 רעװקסָאמ .הכרבל ונורכז ,רעװקסָאמ עלעדנעמ 'ר ,דצ סעמַאמ רעד ןופ ןדייז-רעטלע ןַא
 עװקסָאמ ןיא ןעוועג לָאמַא זיא רע לייוו ,רעבירעד ןסייהעג ןטייצ ענייז ןיא רע טָאה

 ןעמָאנ ַא לקניוו ןייז ןיא טפַאשרַאפ םיא טָאה סָאד .היווחס עשיסור טרָאד ןעלדנַאהוצנייא

 ןעמ ןוא ןשטנעמ ןכעלטלעוו ,ןטינעג ַא רַאפ ןטלַאהעג םיא ןבָאה עלַא ,דובכ סיורג ןוא
 בשיימ ךיז רעירפ םיא טימ ןביירשנָא עינעשָארּפ ַא ייב ןוא טיונ ַא סעּפע תעשב טגעלפ
 ...ןסיוא ךיא ןיב סָאד טשינ רָאנ ,ןייז

 ןביוה הלאש רעטשרע רעקיזָאד רעד ךָאנ .אצוי טשינ ךָאנ ךיא ןיב רעבָא טימרעד
 ַא זיא ןענַאװנופ : רעגײטשַא יו ,תולאש ײלרעלַא ךָאנ ןטיש וצ ךיז ןָא טשרע ןדיי ייב
 ןוא ?לדנַאה רעייא זיא סָאװ טימ ? רעדניק ריא טָאה !רעטכײיװַאב ַא ריא טייז ? דיי
 -נָא ןיוש זיא ױזַא סָאװ ,תולאש ינימ עכלעזַא ךָאנ ןוא ךָאנ המודכו ? ריא טרָאפ ןיהואוו
 רַאפ ןבָאה םיִנּפ ַא ליו ןעמ ביוא ןגערפ וצ ייז לארשי תוצופת לכב ןרָאוװועג ןעמונעג
 ןעמ סָאװ ןוא ,רעשטעװקיקנָאב ןייק טשינ ,שטנעמ רענעבירעגסיוא ןַא זיא ןעמ זַא ,טייל

 .ָאטשינ סעמַאגסיוא עקידרעטעּפש יד ןיא זיא המדקה יד
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 -טוגא ַא סמענייא ףיוא *רָאי טוגא ַא יו ױזַא ,ןרעפטנע ףױרַאד טייקכעלשטנעמ יּפ לע זומ

 טײרַאב ןיב ןוא ןסיירנייא טשינ טלעוו ַא טימ ליוװ ךיא !"בוט-םוי-טוגע רעדָא *תבש
 .ךעלגעמ רָאנ יו ,ךיג ןוא ץרוק ןרעפטנע וצ ךייא תולאש עקיזָאדיד ףיוא

 רעקווירעטעט ןיא לטעטש ןיילק ַא ,ץישטאיווצ ןופ רעקיטריבעג ַא ךיא ןיב ןיילַא

 ,לידבחל ,רעשטאיווצ םעד טימ רשמ ךָאנ ןוא תומחב עטוג עריא טימ טמירַאב ,עינרעבוג

 ײיטש טרָאּפסַאּפ ןיימ ןיא .ןסיוא ךיא ןיב סָאד טשינ .טלעוװ יד טגנילק םיא טימ סָאװ

 ןיימ .ןגָאװ טשינ ךייא ךיא ןָאק טלַא ןיב ךיא לפיוו טמיטשַאב רָאנ ,רָאי 52 טלַא ךיא

 גנונעכער רעד ןיא ןעוועג קלוחמ קרַאטש ןענייז ,םולשה םהילע ,ןעמַאמ רעד טימ עטַאט
 תעשב לטכיל רעטשרע רעד וצ ןרָאװעג ןריובעג ךיא ןיב ,עדיב ייז ךָאנ .ןרָאי עניימ ןופ

 תעשב ןעוועג סָאד זיא ןובשח סנטַאט םעד ךָאנ רָאנ ,ןטיילק יד ןופ הפרש רעסיורג רעד

 ,טייצ רעד ןיא טקנוּפ ,לקניוו רעזדנוא ןיא ןרָאװעג טּפעלשרַאפ ןענייז תורירק עסיורג יד
 ,ןזייוסיוא טגעלפ עמַאמ יד ןוא ,ןרָאװעג קלתסנ זיא ,הכרבל ונורכז ;רעטלַא רעד ןעוו
 .טכַאדעג טנייה טשינ ,הלהב רעטשרע רעד ךָאנ ייוצ רָאי ַא ןעוועג רָאג זיא סָאד זַא

 הכונח תאז ןוא וק עטיור יד טבלעקעג זדנוא ייב ךיז טָאה לָאמטסנעד ,וליפא ןמיס ַא

 -עג ייז ןופ טָאה ןעמ סָאװ ,סעקינעראוו עקיכלימ טכַאמעג לטעטש בלַאה ַא רַאּפ יז טָאה
 סָאד טשינ .םעט ןיא טנייה יא ךָאנ ןדיי עטלַא לייט ַא ייב ןגיל ןוא רעגניפ יד טקעל
 סקואוו יד :ױזַא ןענייז טרָאּפסַאּפ ןיימ ןיא עניימ סעטעמירּפ יד ,ןסיוא ךיא ןיב רעבָא
 דרָאב ַא :קיסעמלטימ ליומ רעד ,זָאנ יד :עראק ןגיוא ; יורג ןעמערב ,רָאה ;עלעטימ ַא

 טסָארּפ ןצנַאג ןיא ,טסייה סָאד .,ָאטשינ סעטעמירּפ עיכָאסָא ; סנייר ַא םינּפ סָאד ;עיורג ַא
 ,המהב ןייק ,רעטאק ןייק טשזנ ,ןשטנעמ בור סָאד ךעלנייוועג יו ,שטנעמ ַא .טשינ רָאג
 סָאד ךיוא ךָאד טלָאװ סעטעמירּפ ןָא רָאג טרָאּפסַאּפ ַא טַאלג ,זיא אישק יד ,יַא .הלילח

 רעד ? ןטרָאּפסַאּפ תומהב ןבָאה ואוו ,םורָאװ ? שטנעמ ַא זיא ןעמ זַא ,ןזיווַאב ענעגייא
 זיא לכש רעצנַאג רעד ,וטסרעה .טינ לכש ןייק זיא ןגערפ תוישק זַא ,רעבָא זיא ץורית
 ...בָאה ךיא םינּפ ַא רַאפ סָאװ טשינ טרָאּפ טסייוו ןוא סעטעמירּפ ךייא טַאנ טָא ,עקַאט ךָאד
 ןיוש טעװ ריא זַא ,ןעמוקסיורַא ךייא טעוװ סָאװ ,ןרַאנ טשינ ךיז רימָאל ,עקַאט תמאב ןוא
 רעכעלזָאנ עניימ זַא ; ןשטיינק ךס ַא טימ רעכיוה ַא זיא ןרעטש ןיימ זַא ,רעגײטשַא ,ןסיוו
 ןגיוא יד לסיבַא וצ יינרעד ךיא ךַאמ קוק ךיא זַא :הנושמ סעּפע ןוא עסיורג רעייז ןענייז
 טימ לכיימש ךיא יוו סיוא סעּפע טעז ןּפיל יד יצרַאפ ךיא זַא ןוא ,רעקיטכיזצרוק ַא יו
 ןבָאה ,הנותח רעודנוא רַאפ וליפא ,בייוו ןיימ ,רימ טביולג ,לרעטכעלעג קידעכטטש ַא
 ,בוט-לזמ :טגָאזעג ריא טָאה ןעמ .טריסערעטניא טשינ ללכ ךיוא ןטייקיניילק עכלעזַא
 סמענעי .זָאנ ַא סמענעי סָאד זיא ןעד קסע סעמעוו .גונעג ןוא !ןתח ַא טסָאה וד ,הלּכ

 בגא ךָאד ריא טסיױװ ,אלימ ?ןָא סע טייג ןעמעוו ןוא סיוא סע טכַאמ סָאװ ? םינּפ ַא

 ךיא זַא ,אליממ ךָאד ךיז טייטשרַאפ ,רעדניק .רעטכ/יװַאב ַא ןיב ךיא זַא ,יתובר ,ןיוש

 טשינ לָאז רע ןדיי ןטבייװַאב ַא ריא טָאה ואוו ,םורָאוװו ,ליפ ךָאנ ,ערה"ןיע ןָא ,ןוא בָאה

 לדנַאה ןעלדנַאה .ןַאמערָא ןַא ךָאנ טרפב ? ךעלרעדניק ץוט בלַאה ַא תוחּפה-לכל ןבָאה

 המודכו תוניחת ,תוחילס ,םירודיס ,םירוזחמ ,םישמוח טימ ,טסייה סָאד ,למור טימ ךיא
 ןופ לסיבַא ןוא -- תוישעמ ײלרעלַא רימ ייב ךיז ןעניפעג ייברעד ,םירפס ינימ עכלעזַא

 דלַאב : תוסנרּפ ינימ ךס ַא ןבעל ןיימ ןיא טַאהעגרעביא בָאה ךיא .ךעלכיב ינימ עקיטנייה

 -נייש ַא ,לרעמערק-םימשב ַא ךָאנרעד ,ןפלח ַא ןרָאװעג ךיא ןיב טסעק ןופ ןײגּפָארַא םייב

 -ייטש רעד יוװ ,ןפרָאװעג ךימ בָאה ךיא .דמלמ ַא ןוא רעלקעמ ַא ,קינהאובת-רכומ ַא ,רעק

 טגָאז יו ,ןויבא רעסיורג ַא ,םכילע אל ,ןעוועג ןיב ןוא ןטייז עלַא ףיוא ,ןדזי ןופ זיא רעג

 וצ ןעמונעג ךימ ךיא בָאה ףוסל זיב .תוכרב קינייװ ןוא תוכאלמ ךס ַא :סעּפע ןעמ
 ץוח .סנרפמ ךיז ןייש רעייז ,םשה ךורב ,ןרָאי טימ טייצ ַא ןיוש ןופרעד ןיב ןוא םירפס

 ,תיציצ עקידהנומש-לופכ ,סנטק-תילט ,םיתילט רעטשרעב : רימ טימ ךָאנ ךיא ריפ למור



 240 םיומ עלערנעמ רמא

 ענעקשטילב עשרעדניק ,ךעלעימק ,ךעלדנייצפלָאװ ,ךעלהזווזומ ,ךעלעיוה .תורפוש ,תועוצר
 ןוא-שעמ םורַא יו .גרַאװרעּפוק ןוא שעמ ךיוא לָאמַא ןוא ,ךעלעקלעמרַאי ןוא ךעלעכיש
 -גייא זדנוא ייב ןיוש זיא ױזַא רָאנ ,טשינ ןײלַא ךיא סייוו ,םירפס וצ טמוק גרַאוורעּפוק
 ןכדש ַא ןייז ךיוא לָאמַא זומ רבחמ רעשידיי ַא יו טקנוּפ ,םינש המכו המכמ טריפעג
 -שרָאבס ַא יװ ; לקנייש ןיילק :ַא ןטלַאה טרָאד ייברעד זומ לזיילק ַא ןיא שמש רעשיליוּפ ַא
 יו ,רעװרַאס ַא ןייז ןוא שיפ ןכָאק תוירב ענייפ יד ייב החמש ַא ףיוא לָאמַא זומ קישט
 עשַאק ַא לָאמַא ןכָאקרַאפ ,סעקטָאילּפ טימ ןבענּפָא ְךיז בור סָאד זומ שדוקיילכ ַא סעּפע
 .. .ןסיוא ךיא ןיב סָאד טשינ .. עטקַאט רעד ןיא קלח ַא ןבָאה זומ לריבג עדַאיל ַא יו ןוא
 לופ טרָאד ןיב ןוא ןליױּפ ץנַאג ןיא םורַא רַאפ ךיא .סנגעוורעטנוא ךיא ןיב גנַאלנרָאי

 -ןיליש ןזייב ַא יו םוטעמוא ,םשה ךורב ,ךימ ןָאק ןעמ .ךעלטעטש ןוא טעטש עלַא ןיא
 ,שרדמה-תיב ןבעל בור סָאד לדייב ןיימ טימ קידנעייטש ןפערט טרָאד ךימ טעוװ ריא .רעג
 רָאנ טָאה רע ביוא ,טסע ןוא ןנָאװ םוצ םינּפ םעד טימ טיירדעגסיוא טייטש לדרעפ ןיימ
 -זָאק יד ֹוצ טייז ןייא ןופ ןדנובעגוצ זיא סָאװ ,ךוטנאל ןטיירּפשעגסױא ןַא ןופ עקשטיס
 .סעלבָאלַאה עטלעטשעגפיוא ךיוה רעד ןיא עדייב וצ טייז רערעדנַא רעד ןופ ןוא סצל
 ןייז ןופ סענורטס קַאמשעג ןסייר ןוא טייהרעליטש ךיז ןענעבונגרַאפ ךעלרעדניק עשידיי
 וצ ןביױהנָא םיא סָאד לָאז סע ,קיאור ץנַאג ךיז טייטש ,לזממילש ,רע ןוא ,ךעבענ ,קע
 רָאג ךיז טכַאד סע ןוא ּפיל עטשרעטנוא יד ןעגנעהּפָארַא ייברעד לָאמַא טזָאל רע !ןרַא
 ךיז טכַאמ סע זַא .שטנעמ ַא ,לידבהל ,יוװ רָאג ,ןייצ טימ סעּפע טכַאל רע ,לָאמטסנעד
 ןרעיוא עטלעטשענפיוא טימ טכַארטרַאפ ךיז רע טייטש ,ןסע וצ סָאװ טשינ טָאה רע ,לָאמַא
 ןענירד טייטשרַאפ רע ןרעווש טגעמעג טלָאװ ןעמ זַא ,ױזַא סעּפע םירפס יד ףיוא טקוק ןוא
 עב ליפ ךָאנ רשפא םילכ ענייז ףיוא סע טמענ ןוא חומ ןשידרעפ ןייז טימ טוג רעייז
 ...ןסיוא ךיא ןיב סָאד טשינ .הליחמ ,רעפלעהַאב רעדנַא ןַא יו רעס

 געמ ןוא טנָאזעגּפָא ךייא גנידצלַא .ןעוועג אצוי סניימ ןיוש בָאה ךיא ,ךיז טכַאד
 .שטנעמ ַא יו רעמ טשינ ךָאד ךיא ןיב ,סנקירעביא ,השעמה רוּפיס ןיימ ןביױהנָא ןיוש
 "יו זַא ,טרָאװ ןיימ ףיוא ,ןביולג רעכיז רימ ריא טגעמ ,ןסעגרַאפ סעּפע ךיא בָאה רשפא
 ןופ ענייא ןיא ןלעטשוצ סיוועג ץנַאג סע ךיא לעוו ןענָאמרעד רָאנ ךימ לעװ ךיא דקלַאב
 -וצּפָא רערעדנַא רעד ךָאנ ענייא ,חוכ סטָאג טימ ,העדב בָאה ךיא סָאװ,תוישעמ עניימ
 ןסיוו ןלעוװ דלַאב עקַאט ןוא ןבָאה טינ טייצ ןייק טעװ רעצימע ביוא ,רעטייוו ןוא .ןקורד
 טעװ ןוא ןביירש רימ וצ ןייז חירטמ ךיז רע געמ ,עלעציּפ סעכעלטיא ,רבח ,שרוש לכ
 שטיוװָאלעדוי וילעדנעמ :זיא סערדַא ןיימ .הבושת ערָאלק ַא ןכיגניא רימ ןופ ןעמוקַאב
 טשינ ןעמ ףרַאדַאב "ויערוועי ונידאּפסאנש לטיט סָאד ,וצישטאיווצ בוא ומערָאפס ירעכומ
 ...ןסיוו ךיוא ױזַא טעװ ןעמ ,ןביירש



 םירפס רכומ עלעדנעמ רמא

 (1809 ,*עסקַאט, רעד וצ המדקח)

 רעד זיא טביולעג :םירפס רכומ עלעדנעמ טגָאז -- םירפס רכומ עלעדנעמ רמא

 וערעטעט םעד ,סולינ םעד :ןכייט ליפ רעייז ,םימי עסיורג ןפַאשַאב טָאה סָאװ ,ארוב

 .תוירבדמ יד ,ךשוח ירה יד ןפַאשַאב טָאה סָאװ ,עקטאיּפאלינג ךייט ןטמירַאב םעד ןוא

 ןייז זיא טביולעג .קספולג טָאטש עשידיי עסיורג יד ןוא תומוקמ עדליוו ךס ַא ,םעיניטסופ

 -טיילעג זדנוא טָאה ןוא תומוא עלַא ןופ טלייוועגסיוא ןדיי זדנוא טָאה סָאװ ,ןעמָאנ רעביל

 -להק טימ ,םיאבג טימ ,סעלעטישטעּפָאּפ טימ ,עלעטסעק ַא טימ ,עטקַאט ַא טימ טקילעז

 .םינלטב ליפ רעייז טימ ןוא םינלדתש ,םינרשי ,םיררוב טימ ,סענערעיוואּפ טימ ,טייל

 רַאפ רע זיא טביולעג :ןפַאשַאב טָאה רֶע סָאװ ,גנידצלַא רַאפ ארוב רעד זיא טביולעג

 טבילעע .סעטקַאט-ילעב יד רַאפ ןוא ,ןרעב ,ףלעוו ,ןטרעּפמעל ,ןבייל ,תויח עדליוו יד

 רעקסּפולג יד רַאפ ,ןעלזייא יד רַאפ ,דרעפ יד רַאפ ,ןסקָא יד רַאפ ,תומהב יד רַאפ רע זיא

 ךיא ןיב רעבָא סָאד טשינ ...תובוט-ילעב עטּפָאכ רעצנַאג רעד רַאפ ןוא תוירּב ענייפ

 -וצּפָא ןפלָאהעג רימ ןוא טצרַאהַאב ךימ טָאה רע סָאװ ,טָאג ביול ןוא קנַאד ךיא .ןסיוא

 ןייק טינ ,ימ ןייק טעװעלַאשזעג טינ גָאה ךיא .השעמ ענייש-ךעלקערש עקיזָאדיד ןקורד

 יד ,ןייז זגורב קרַאטש רימ ףיוא ןלעװ לייט ַא סָאװ ,ףיורעד טקוקעג טינ בָאה ןוא טלעג

 טרעה .ּפָאק םעד ןופ טכַארטעגסױא טינ ,רוסא ,סע בָאה ךיא ,תמא ,ןבעל'כ ,זיא השעמ

 :ןעשעג זיא סע סָאװ ,ךָאנ טרעה ,ןדיי ,רָאנ

 -ָאּפ ַא ןעועג לבקמ ךיא בָאה ,תוכוס ךָאנ ,גָאט ןקיטנייה :היה ךכ היהׂש השעמ

 ךיא .ןעמָאנ ןיימ ףיוא ,רימ וצ ךיילת טשטָאּפ רעד ךרוד ןעמוקעגנָא זיא סָאװ ,עלעקליס

 ענטקשטולו עשרעדניק רעדָא תיציצ ךעלקעּפ ןייז זומ סָאד זַא ,טניימעג תליחת בָאה

 -סיױרַא ךיא בָאה ,טנפעעגפיוא סע בָאה ךיא זַא רָאנ ,ןכַאז עכלעזַא המודכו ךעלעקלעמרַאי

 ַא ןגעלעג זיא ייז ןשיווצ ןוא ,ןטייז צלַא ןופ ןבירשרַאפ ,ןריּפַאּפ קַאּפ ןצנַאג א ןעמונעג

 :רעטרעוװ עקיזָאד יד ןבירשעג ןענַאטשעג זיא םיא ןיא סָאװ ,ויירב

 ןיא םש א טָאה ריא יו ױזַא ,הנה ,י"נ ,לדנעמ ר"רחומ םסרופמה דיגנה ינברהל,

 םורַא דימת טרָאפ ריא זַא ,ןסייוו ריִמ יו ױזַא ,ןַאמ ןכעלרע ןַא רַאפ לקניוו ןגיה םע ז

 תוישעמ ןקורדוצּפָא ןלעב ַא לָאמַא טייז ריא ןוא םירפס טימ תומוקמ עשזדיי עלַא ןיא

 -רַאפ זיא סָאװ ,השעמ עכעלקערש ַא ןיירַא ָאד ךייא ױימ ןקיש ןכב ,תואצוה ערעייא ףיוא

 ריא טעוו ,ןקורדּפָא ןייז לחומ טלָאז ריא זַא ,ךייא ןטעב ןוא טָאטש רעזדנוא ןיא  ןפָאל

 -סּפולג ערעזדנוא ןופ סעקשטוטש יד ןבירשַאב טייטש ָאד .,אבה םלוע ןייז הנוק טושּפ ךייא

 ,טָאטש רעכעלקילגמוא רעד ףױא ןפרָאװעגנָא ןיילַא ךיז ןבָאה סָאװ ,תובוט-ילעב רעק

 זדנוא ייב ןיוש ןבָאה ייז .זָאנ רעד ייב ןכעלטיא ןריפ ןוא תובוט ערעייז טימ ,ךעבענ

 ןסע רימ ,טצרַאװשרַאפ ןרעו רימ ,ןדייל רימ .רענייב יד ןופ יילק יד ןגױצעגסױרַא

 -סיוא טינ רעמ ןיוש ןענעק ןוא תוחור יד יװ םינּפ ַא ןיוש ןבָאה רימ .שיילפ ןייק טינ

 רָאנ ,סעינעשארּפ ןביירש ,ןעיירש טװאורּפעג וליפא ןיוש טָאה ןעמ .תובוט יד ןופ ןטלַאה

 עצנַאג יד ןוא סעלעטישטעּפָאּפ ,םיאבג ןענייז ייז .ךייר ןענייז ייז ? טלעוו ַא ייז ןרעה סָאװו

 ןעמענ סָאװ ,םינלדתש ןבָאה ייז ,סענערעיװָאּפ ןבָאה ייז .טנעה יד ןיא ייז ייב זיא טָאטש
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 ךָאנ זדנוא ןבָארגַאב ןוא ;טלעג רעזדנוא ןופ ,טולב רעזדנוא ןופ סעינַאוָאלַאשז עסיורג
 ןעעז רימ .טכערעג טביילב ןוא טכעש תומה ךאלמ רעד ,ללכה .דֹרע רעד ןיא ןלייא ןעצ
 -ילעב יד .ןכַאמ טשינרָאג רימ ןלעוװו סעינעשארּפ טימ ,ןעיירש טימ זַא ,סױרַא טוג) רעייז
 ךָאנ טעװ ךיז ןרעפטנערַאפ רעייז ןוא ,ןרעפטנערַאפ ןענָאק םוטעמוא ךיז ןלעוו תובוט
 ךָאנ ןליו רימ ...ּפָאק רעזדנוא וצ ןייגסיוא גנידצלַא טעוו סע .טלעג ןטסָאק זדנוא
 -טָאטש ערעזדנוא ןופ רענייא סָאװ ,השעמ עקיזָאד יד ןקורדּפָא : לטימ ןייא ןוואורּפ
 המכ תמחמ ,ןייז הלגמ טינ לייוורעד רע ליוװ ןעמָאנ ןייז .ןבירשעגנָא יז טָאה טייל
 וליפא ןענָאק רימ ,תמא זיא ,טייטש ָאד סָאװ ,גנידצלַא זַא ,ךייא ןרעכיזרַאפ רימ .םימעט
 ןטעב רימ .ןכַאז ליפ רעייז ךָאנ טלעפ ָאד ,טרעקרַאפ .לטיק ןיא ןוא תילט ןיא ןרעווש
 רימ ןענַאק ןעמענ ערעזדנוא .השעמ יד ּפָא טקורד ןוא הווצמ ַא טוט ,עלעדנעמ 'ר ,ךייא
 ךייא וצ טיירש ווירב רעזחנוא ןיא זַא ,ןסיוו טלָאז ריא רָאנ ,ןביירשסיוא טינ טציא ךייא
 לוק ַא זיא סָאד .ןדיי עכעלקילגמוא ךס ַא ןופ ,רעצרעה ענעכָארבעצ ךס ַא ןוכ לוק ַא
 ענעגָאלשרעד ןופ ןוא ,תוכאלמ"ילעב ןופ ,עקיטפרעדַאב-טיונ ןופ ,טייל עמערָא ןופ
 סָאד .ןבייהפיוא ּפָאק ןייק טינ ייז טזָאל ןעמ ןוא ץעק יװ ייז טעשוד ןעמ סָאװ ,ןשטנעמ
 ערעייז ,ןענַאמ ערעייז טָאה ןעמ סָאװ ,רעדניק ןוא רעבייוו עטסיוורַאפ ןופ לוק ַא זיא
 ךס ַא ןופ לוק ַא זיא סָאד .סעמרוט יד ןיא טצעזעגנייא ןוא טקישרַאפ ,ךעבענ ,סעטַאט
 ןוא טגלָאפ ,לוק סָאד ,עלעדנעמ 'ר ,טרעה .רעדניק עשידיי ,עטלגָאװרַאפ ,ענעגָאלשרעד
 ןלעוו ,ןבעל'כ ,ןדיי ,הבוט ַא ןרעו חמצנ םעד ךרוד טעװ רעמָאט ,הששמ יד ּפָא טקורד
 קסּפולג ןיא רָאנ טינ ךיז טפיולרַאפ יז זַא ,ןייז ןָאק סע םורָאװ ,ןפיוק השעמ ץקיזָאדיד
 ..."טעטש עשידיי ערעדנַא ןיא ךיוא עקַאט רשפא .,ןײלַא

  -רעביא בָאה ךיא .ןעוועג לבקמ בָאה ךיא סָאװ ,ווירב רעד ,ןצרוק ןיא ,זיא סָאד סָא
 ךיז טוט ךיג ױזַא טינ .ןקורדוצּפָא יז ןעמונעגרָאפ רימ בָאה ןוא השעמ יד טנעיילעג
 בָאה ךיא זיב ןגָאז וצ ןוא ןעגניז וצ טַאהעג גונעג בָאה ךיא .ךיז טדער סע יו ,רעבָא
 -רַע ,ןבירשעג ןייר ןעוועג טינ זיא די-בתכ רעד .לטעלב עטקורדעג ַא ןעז וצ טבעלרעד
 ןענַאטשעג טינ ,טדנעוורַאפ ןעוועג ןענייז ןענעצס ליפ ,טניט טימ טקעלפרַאֿפ זייוורעט
 רעביירש רעד .ךעלטעלב עכעלטע טלעפעג רָאג טָאה רעטרע רָאּפ ַא ןיא טנייה ,רדסכ
 .ךיא זיב ןכָארקעגסױרַא ןגיוא יד גונעג רימ זיא סע ,ללכה .טלייאעג ,םינּפַא ,ךיז טָאה
 זיױורעטרע ןוא ןטלַאהנייא טנעקעג טינ רימ בָאה ךיא .טלעטשעגפיונוצ גנידצלַא בָאה
 עניימ ףיוא טרעהעג"ןעזעג בָאה ךיא סָאװ ,םעד ןופ רעטרעוו רָאּפ ַא עניימ טשימעגניירַא
 .סָאװ ,ןענָאװרעּפ עלַא יד ןופ לטעצ רעדנוזַאב ַא טכַאמעג ךיא בָאה םעד ץוחַא .תועיסנ
 דימת ייז לָאז ןעמ ןוא ןגיוא יד רַאפ ןייטש עלַא ןלָאז ייז ידכ ,השעמ רעד ןיא רָאפ ןעמוק
 .ןענושרַאּפ יד ןענייז סָאד ,ןָא לחומ טייז ,ייז טקוק טָא .ןעקנעדעג

 (.ןענױשרַאּפ יד ןופ ןעמענ יד טנכערעגסיוא ןרעוו רעטייוו)
 סָאד .תומילשמ ךַאז ןיימ ןָאטעג ןוא ןעוועג אצוי גונעג בָאה ךיא זַא ,ךיז טכַאד

 ןסיוא טינ רעבָא סָאד ןיב ךיא רָאנ .תואצוה ןוא ימ גחנעג טסָאקעג רימ טָאה לכיבו
 דלַאב ןזייוו ןוא ןבָאה תונמחר ןלעװ רָאנ לָאז טָאג .טסיזמוא ןייז טינ לָאז ימ ןיימ יאוולה
 ערעייז ןופ טעטש עלַא ןיא ןלָאז ,ךעבענ ,ןדיי זַא ,לעוּפב סנ ַא געט ערעזדנוא ןיא עקַאט
 | .לאונה תאיב דע ןרעוו רוטּפ תובוט-ילעב



 (1673 ,*עשטַא'לק יד, וצ המדקיפ

 ,ארוב רעד זיא טביולעג : םירפס-רכומ עלעדנעמ טגָאז ,םירפס-רכומ עלעדנעמ רמא
 ןעוועג בשיימ ךיז רע טָאה ,טלעװ עסיורג ץנַאג יד ןפַאשַאב טָאה רע יוװ ,םעדכָאנ סָאװ
 טניימ סָאד ,עלעטלעוו ןיילק ַא טכַאמעג טצעל םוצ ןוא למיה ןיא םיכאלמ אילמּפ רעד טימ

 םיא טקוק ריא יו ,לשטנעמ סָאד לייוו ,"ןטק םלוע, טסייה רע סָאװ ,ןשטנעמ םעד ןעמ

 ײלרעלַא םיא ןיא טניפעג ריא .ןשינעפעשַאב ןוא םיאורב ינימ עלַא ךיז ןיא טָאה ,ןָא
 ַא ,עקרעשטשַאי ַא םיא ןיא טניפעג ריא ; תומהב ינימ ענעדיישרַאפ ךיוא .תויה עדליוי
 ריא ;םיצרש ינימ עכלעזַא ,קעלש עכלעזַא המודכו סיײרּפ ַא ,גילפ שינַאּפש ַא ,עקווַאיּפ
 -אנוש ,ץל ַא ,גרטקמ ַא ,ןטש ַא ,רָאי ץרַאװש ַא ,חור ַא ךיוא וליפא םיא ןיא טניפעג
 -נואוו ךיוא םיא ןיא טעז ריא ;ןשינעקישנָא ,םילבחמ ,םיקיזמ עכלעזַא המוחכו ,לארשי
 ריכט ַא וו ;זיױמ רעד טימ ךיז טליּפש ,רעגײטשַא ,ץַאק ַא יוװ : סענעצס עכעלרעד
 סעּפלַאמ יו ;ּפעק יד ּפֶא ךעבענ ייז טיירד יא תופוע טימ גייטש ַא ןיא ןײרַא ךיז טּפַאכ
 לדייו םעד טייר- ,טעשולס טנוה ַא יו ;טוט רע סָאװ ,גניזצלַא ךָאנ םענעי ןעמירק
 וצ טרַאנרַאפ ןיּפש ַא יו ; טיורב לקיטש א א רעטנוא םיא טפרַאוװ סָאװ ,ןכעלטיא רַאפ
 ןצעמע ןעילפ ןרַאמָאק יו ;סיוא יז טגָאנ ןוא יז טרַאּפשרַאפ ,טרעטנָאלּפרַאפ ,גילפ ַא ךיז

 ןמַאז עכעלרטדנואוו הנושמ עכלעזַא ךָאנ המודכו ,ןרעיוא עלופ ןָא םיא ןעשזושז ןוא ךָאנ
 "נגייוש וצ טעז סָאװ ,ןעמָאנ רעכיל ןייז זיא טביולעג .ןסיוא טשינ רעבָא סע ןיב ךיא
 םיא טימ טגָאלש ןוא ריפ טייג "שלעטלעוו ןיילק , ןקיזָאד םעד ןיא סָאװ ,גנידצלַא קיד
 טוט ןוא תוריבע יד טגָארטרַאפ ,ןרָאצ ןייז טרעגנעלרעד סָאװ : תורּפכ ןייק טשינ טאפ
 -עג עסיורג יד ןלייצרעד ֹוצ ןסיוא ָאד ןיב דיא ,ןשטנעמ ןקידניז םעד טימ דטח סיורג

 רע זַא םעדכָאנ ,ןָאטעג ,הריבע-לעב ןעמערָא ,רימ טימ ךיוא טָאה ךרבתי-םשה סָאװ ,דָאנ
 ,טפָארטשעג לסיבַא רעירפ ךימ טָאה

 ,לדרעפ יירטעג ןיימ .טרנּפעג זיא ,יתובר ,לדרעפ ןיימ ! תמ ילש לדרעפה ,יתובר
 ײרטעג טנידעג ,הדובע רעד ןיא ןעוועג סע זיא ,סנייז ןבעל עצנַאג סָאד ,וימי לכ סָאװ
 ןיא יקב ַא ,םסרופמ ַא ןעוועג זיא סָאװ ; םירפס ערעזדנוא יווװ רעמ טסואוועג טשינ ןוא
 -סיוא רימ טימ זיא סָאװ ; עמשטערק ַא ץעגרע ואוו ,ןורכז-לעב רעסיורג ַא ,ןגעוו עלַא
 "וא ןעוועג זיא ןוא ,תוליהק עשידיי צלַא יד ןשיווצ ,לארשי תוצופת לכב טעמכ ןרָאפעג
 הנושמ התימ ַא טָאה -- התימל ךלה ,לררעפ סָאד טָא ,לדרעפה הז --- טנַאקַאב םוטעמ

 זיא םערָא רָאנ ,ןגָאז וצ קיטייו ַא רימ זיא סע !קסּפולג ןיא ,רמועב ג"ל ןעמונטגנייא
 ןעוועג ךעלנייועג זיא ןסע ןייז .רעגנוה רַאפ טרגּפעג ךעבענ זיא סע ,דנַאש ןייק טשינ
 ייב ןפױקקעװַא געלפ ךיא סָאװ ,טיורב ךעלקיטש ערַאד עכעלטע לָאמַא ,עקשטיס לסיבא

 ןשידיי ַא וצ ןיירַא טלַאפ סע סָאװ ,לדרעפ םעד ייוו ןוא ךֶא זַא .סעברָאט טימ טײלעמערָא
 ןופ רעמ ךָאנ רשפא טעװערָאה ןֹוא םורַא קידנעטש פע ךיז טפעלש ןפעלש !םייופס-רכומ
 -רכומ רעשידיי ַא .תוכמ ךעבענ סע טסע רעבָא ןסע ןוא ,הרוחס ערעווש ןריפ סָאװ ,ענעל
 ןיא לָאמ ןעצ רעדניק ןוא בזיוו ןייז טימ טרגּפ ןוא ןסע וצ סָאװ תוכמ ןיילַא טָאה םירפס
 -עג ךעבענ ךימ טָאה ךרבתי:םשה .ןסיֹוא טשינ רעבָא סע ייב ךיא !רעגנוה רַאפ גָאט
 רָאפ טַאהעג טשינ ךיא בָאה סועדנַא ןַא ןפיוק .ליודרעפ ַא ןָא ןבילבעג ןיב ןיא ,טפָארטש
 ,טכעלש רעייז ןעוועג רימ זיא סע ,ןדיראי ףיוא ןרָאפ ןעמ ףרַאדַאב ָאד ןוא ,סעּפע

 -טייג ,רעטנַאקַאב ַא רעניימ ,רענייא ןײרַא טמוק ,טגרָאזרַאפ יױזַא רימ ץיז ךיא יו ןוא
 :ןָא ךיז טפור ןוא רימ וצ ךיילג וצ
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 ? עשטַאילק ַא ןפיוק טעוװ ריא ,עלעדנעמ 'ר --
 טמענ ואוו רָאנ -- ,ץכערק ַא טימ ךיא רעפטנע -- ,טפיוקעג יאדוװַא טלָאװװ ךיא ---

 ? ץַאק יד ןעמ
 ,ןשָארג ַא ןבעג דניצַא ןפרַאדַאב טשינ טעוו ריא ! השקשינ -- ,רֹע טכַאמ --- ,טע --

 -שינ ,טסיױו ןעמ .ןעיילסיוא סעּפע ןבעג ךייא לָאז ןעמ ,ןייז ךעלגעמ ךָאנ רשפא ןעק סע
 ,ןַאמ רעכעלרע ןַא טייז ריא זַא ,השק

 עקַאט .ןרעג רעייז עשטַאילק יד ךיא ףיוק -- ,םיא וצ ךיא גָאז --- ,ױזַא ביוא --
 ,ןקוקנָא הרוחס יד ןייג רימָאל ,לחומ טייז ,טמֹוק .תויהש ןָא דלַאב

 ,ָאד עשטַאילק יד בָאה ךיא -- ,ןָא ךיז רע טפור --- ,ןייג וצ טרָאּפשרַאפ ריא --
 ,רימ ייב עקַאט

 ,טרעדנואוורַאפ םיא ךיא גערפ --- ? ָאד יז טָאה ריא ,טסייה סָאװו --
 .עלעכיימש ַא טימ רע טרעפטנע -- ,לטנַאמ םעד רעטנוא רימ ייב עקַאט ,ָאד --

 טניפעג --- .סָארדרַאפ טימ םיא וצ ךיא גָאז -- !בורק בר ,רימ ןופ טכַאל ויא --
 ,ּפָאק ןיא טשינ דניצַא רימ טייג סעויָאטַאק .ןכַאל וצ ןעמעוו ןופ ןרעדנַא ןַא ךייא

 טמענ ןוא רימ וצ רע טגָאז --- ,סעװָאטַאק ןייק טשינרָאג ביירט ךיא -- !הלילח ---
 בר ,ריא טעז --- .ןריּפַאּפ טימ קַאּפ ןסיורג ַא עלָאּפ רעד רעטנוא ןופ סױרַא עקַאט דלַאב
 ריא טעװ ןעמָאנ ןייז .טניירפ ןטוג א םעניימ ,םענייא רעהעג ןצנַאגניא סָאד ,עלעדנעמ

 עקיזָאדיד ןופ ענייא .טכַאמעג טָאה רע עכלעוו ,ןכַאז יד ףיוא ןבירשעגנָא ָאד ןעניפעג
 זיא ןיילַא רבחמ רעד .?עשטַאילק יד, ןעמָאנ םעד טימ ,ךימ ריא טיײיטשרַאפ ,טסייה ןכַאז
 שנייז ,עלַא זדנוא ,ןגָארטעצ רָאג ,טשימעצ . ..סע ןעמ טפור יווװ ,סעּפע ,םכילע אל ,דניצַא
 טפיוקרַאפ ןוא טקורדענגּפָא רדסכ ןלָאז תוישעמ ענייז זַא ,רעייז ךיז טסולג ,טניירפ עטוג
 ,ןייז וצ קסעתמ ךיז טימרעד ,ןביילקסיוא טנעקעג רימ ןבָאה שרעדנַא ןעמעוו ןוא .ןרעול

 רימ ? םש ַאזַא לקניוו רעזדנוא ןיא טָאה ריא סָאװ ,עלעדנעמ בר ,ךייא טשינ עקַאט ןעוו
 השעמ עכעלטיא ןלעטשסיוא ,ןריּפַאּפ יד ןקוקרעביא טונ טלָאז ריא ,ךייא ןופ ןעגנַאלרַאפ

 ןטשרע םוצ רָאג ןוא ,ךייא ףיוא ןיוש ךיז רימ ןוָאלרַאפ ףיורעד ,ףרַאדַאב ןעמ יװ טַארוקַא
 ,טעװ ריא ,רעטעּפש ןסעומש רימ ןלעװ גנונױלַאב ןופ .עשטַאילק יד ןקורדּפָא ריא טלָאז
 ךייא רימ ןלעוו ,טלעג ןיא דניצַא ךיז טקיטיינעג ריא ביוא .,ןייז ןדירפוצ רעכיז ,השקשינ
 ?שעלעדנעמ בר ,ריא טליוװ ,ונ .,ןובשח םעד ףיוא ןבעג לייוורעד

 ךיא בָאה -- ,ןבעל ןצנַאג םעד טימ ליוו ךיא !? ליוו ךיא ביוא ,לסיבַא גערפ ַא --
 ,דיירפ סיורג רַאפ טצנַאטעג טושּפ ןוא טרעפטנעעג

 -עג ךימ ךיא בָאה ,ןטפעשעג עניימ טימ טקיטרַאפעגּפָא ךימ בָאה ךיא זַא ,םעדכָאנ
 -גייא ,ןייז וצ רעהעג סע יו ,טלעטשעגפיונוצ יז -- עשטָאילק רעד וצ קַאמשעג ןעמונ
 -- טסַאּפ םיא יו ןבעגעג ןעמָאנ ַא לטיּפַאק סכעלטיא ןוא ןעלטיּפַאק ןיא יז טלייטעג

 םיבתכ סמענעי ףיוא רעטנוא ערעדנַא ךיז ןביירש ןיילַא רַאפרעד רָאנ סָאװ ,טעברַא ןַא ַאזַא
 ץנַאג .ךַאז ןיימ ןָאטעג ןוא טליופעג טשינ ךימ בָאה ךיא ,ץרוק ...םירבחמ ןסייה ןוא

 ,יירטעג
 :עשטַאילק רעד חוכמ רעטרעוו עכעלטע ,יתובר ,טנייה

 ןבָאה עטלַא יד יוװ ,גנַאג םעד ףיוא ,גנַאג ןכיוה ַא ףיוא ןבירשעג זיא עשטַאילק יד
 -עשטנעמ רַאפ .הגרדמ ןייז ןוא דנַאטשרַאפ ןייז יפכ ןיײטשרַאפ יז טעוו ועכעלטיא .ןבירשעג
 טָאלג טעוװ ייז .השעמ ענייש-רעדנואוו ַא טושּפ ןייז יז טעוו הגרדמ רעניילק ַא ןופ ךעל

 ןיא ךיוא ןלעוו הגרדמ רערעסערג ַא ןופ רעבָא עקיזָאדיד .טשּפ רעטסָארּפ רעד ןלעפעג
 ןיא ,רעגײטשַא ,ךיא .ןשטנעמ עקידניז .זדנוא ןגעקַא זמר ַא ,קנואוו ַא סעּפע ןעניפעג ריא
 ןוא תושפנ ערעזדנוא עלַא ,תומשנ עשידיי עלַא טעמכ ןענופעג ריא ןיא בָאה ,חגרדמ ןיימ
 תעשב זַא ,רעכיז ץנַאג רימ ייב ןיב ךיא .םלוע םעד ףיוא ָאד ןעוט ייז סָאװ ,דוס םעד
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 "גייא ןענעק טשינ ךיז ,דַארג ןייז ןיא רעכעלטיא ,םיתובר .,ךייא ןופ ךס ַא ןלעװ ןענעייל
 ןגעקַא שינערעהוצנָא ןַא זיא סָאד ,יַא :ןָאט יירשעג ַא רעייפ טימ טעװ רענייא .,ןטלַאה
 עלעקעידמלז !סעקייכ בר ןתנ ןעמ טניימ סָאד ,יַא :רעניא ךָאנ !ןיסוי בר רעזדנוא
 דוס םעד ןענופעג בָאה ךיא ,יַא .יַא :רעטירד ַא !סעלעבַא בר עקשרעה !סעלעטָאמ בר
 ןעגנוריפ עלַא ערעזדנוא ןופ ןוא תובוט-ילעב ערעזדנוא ןופ ,סעסקַאט ערעזדנוא ןופ
 . ..המודכו

 ענייפ עקיטרָאד עלַא ייב ןוא םינייד רעקסּפולג יד ייב הלאש ַא טגערפעג בָאה ךיא

 ןבעגוצסױרַא טגָאזעגוצ םלוע םעד בָאה ךיא יו יױזַא :איפונכ רעטוג רעד ןופ תוירב
 זיא ןכב ,"רדנ-ילבא טגָאזעג טשינ ייברעד בָאה ןוא *עסקַאט, רעד ןופ לייט ןטייווצ ַא

 ךיא בָאה ,םיתובר ,ןיד רעד זיא יו טנייה ,רדנ ַא יו עקַאט ךיילג ןיוש טרָאװ ןיימ ךָאד
 ןייז אצוי ריא טימ ןעק ךיא ביוא ,עשטַאילק ןיימ סױרַא דניצַא ביג ךיא זַא ,טגערפעג ייז

 ןבָאה ןוא טצַארקעג ,טצַארקעג ךעבענ ךיז ,טרעלקעג ,טרעלקעג ןבָאה ייז ? רדנ ןיימ
 א ,חיר ַא טקעמשרעד ָאד ןכָאה רימ יו ױזַא ,עלעדנעמ בר ,ָאי :טגָאזעג ױזַא ףוס םוצ
 עקיזָאדיד ,וזה עשטַאילקה .רדנ ריתמ רעבירעד ךייא רימ ןענייז ,עסקַאט רעד ןופ תיצמת
 ןטלַאהעג טלָאװ ריא יו ךיילג ,םתמייק וליאפ ,טנכערעג ךייא זיא ,םכל הבושח ,עשטַאילק

 טימ ,ויטרּפ לכב עסקַאטַאהמ לייט ןטייווצ םעד -- ינשה קלחה ןבעגעגסױרַא ןוא טרָאװ
 ...! תועדה לכל ןייז אצוי טוג רעייז ריא טימ ןעק ןעמ ,השקשינ ,סעקוועשטיּפ עלַא

 ךיא ןעוו ,קידלוש ןטשרעביוא םעד ךיא ןיב קנַאד לפיוו ,םוקמל תובוט תולעמ המכ

 ויא ,לדרעפ ַא רימ ןפיוק וצ ,סיוארָאפ טלעג ןָא רָאג טַאלג עשטַאילק יד טּפַאטױעד טלָאװ
 טשינ ךיז ןיא טלָאװ יז ןוא סיוארָאפ טלעג טימ טּפַאטרעד יז טלָאװ ךיא ןעוו .ונייד ךָאד
 תיִצמת ַא טַאהעג ךיז ןיא טלָאװ יז ןעוו .ונייד ךָאד זיא ,עסקַאטהמ תיצמת ַא טַאהעג
 יד ןעוו .ונייד ךָאד זיא ,ןייז רדנ ריתמ ןעוועג טשינ רימ ןטלָאוו םינייד יד ןוא עסקאטהמ
 זיא ,טצַארקעג הנושמ טשינ ךיז ייברעד ןוא ןייז רדנ ריתמ ןעוועג רימ ןטלָאוװ םינייד
 ,טסואוועג טשינ טלָאװ ךיא ןוא טצַארקעג הנושמ ךיז ייברעד ןטלָאװ ייז ןעוו .ונייד ךָאה

 -רַאפ טשינ טלָאװ ןוא ,סָאװ רַאפ ,טסואוועג טלָאװ ךיא ןעוו .ונייד ךָאד זיא ,סָאוװ רַאפ
 ,ונייד ךָאד זיא ,ןצַארק ךיז ריא ןופ לָאז ןעמ ,לגוסמ ,םינּפַא ,זיא עשטַאילק יד זַא ,ןייטש

 -רךעד בָאה ךיא סָאװ ,ןעקֹנַאד ןטשרעביוא םעד ךיא ףרַאדַאב המכו המכ תחא לע
 ןיא טלַאה יז ןוא לדרעפ ַא ןפיוק וצ סיואדָאפ טלעג טימ ךָאנ ןוא עשטַאילק יד טּפַאט

 "רעד ןבָאה ייז ןוא ןעוועג רדנ ריתמ רימ ןבָאה םינייד יד ןוא עסקַאטחמ תיצמת ַא ךיז
 עשטַאילק יד זַא ,ײטשרַאפ ךיא ןוא סָאװ רַאפ סייוו ךיא ןוא טצַארקעג הנושמ ךיז ייב
 שינעמוקּפָא ןַא ,וניתונווע לכ לע רּפכל ,ןצַארק ךיז ריא ןופ לָאז ןעמ ,לגוסמ ,םינּפַא ,זיא
 ,דניז ערעזדנוא ףיוא

 ,גנול רעד ףיוא סָאװ -- המדקה רעצרוק ןיימ טימ ןסיוא ךיא ןיב ,םיתובר ,סָאד טָא
 םירפס רכומ עלעדנעמ ןטקה !גנוצ רעד ףיוא סָאד

 .עקווירעטעט ןוא קסּפולג ןשיװצ ,םירפס טימ דיוב רעד ףיוא ,לולא ח"כ
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 רבחמ רעד -- .ביוו םעד הנתמ ַא רַאּפ טגנערב

 ,ענעמענעגנייא ַאזַא טשינ סעּפע זיא ,בייוו ןיימ ,ָאד ריד גנערב יא עכלעוו ,הנתמ יד

 ףיוא רימ טימ ןענַאטשעגסױא ןעוועג טסיכ וד סָאװ ,ימ ליפ ױזַא רַאפ טסנידרַאפ וד יו

 טייל .ערעזחנוא ןרָאי ערעטלע יד ןיא זיב עגנוי יד ןופ ,ןבעל םענופ געוו ןרעווש םעד
 -סנייטשמ ,"עשטָאילק, ןיימ ןופ ;ןגינעגרַאפ םוצ דרעפ טימ סעטעראק רעבייוו ןעקנעש
 -רעד ַא ,עפַאלש ַא ,ערַאד) ַא זיא יז ,ןבָאה טשינ ןגינעגרַאפ סיורג ןייק ןעמ ןָאק ,טגָאזעג
 טשינ ךיוא סעּפע זיא ,ןדנואוו טימ לופ ,עריא לעפ ענעסיבעצ יד ןוא ,ךעבענ ,ענעגָאלש
 רעזדנוא ייב עלעטש טרַא ןיימ טוג רעייז טסייוו וד ? ןָאט ןעמ לָאז סָאװ רָאנ .ןייש ױזַא

 סָאד ןָאק ןקילג עסיורג ןוא תחנ ןייק .םיא ייב עניימ גנוקיטפעשַאב יד ןוא קלָאפ םערָא
 ןייק ,יוא .גונעגרעביא םירוסי ןוא תוכמ ,רָאנ קיטיײװצרַאה .ןבעג טשינ ןבעל עשידיי
 ...!טשינ ךיא בָאה ,רימ זיא ייוו ,תונתמ ערעסעב ,ערעדנַא

 ןייז וצ גנומדיװ יד טקורדעגּפָא סעבַאגסיוא-עלעדנעמ עטלַא יד ןיא זיא ,ךוב םוצ המדקה רעד רַאפ
 ,ןרָאװעג ןבעגענ טשינ סעבַאגסױא עקידרעטייװ יד ןיא זיא סָאװ ,יורפ

 "/שטַאילק, רעד ןופ גנוצעזרעכיא רעשילגנע רעד וצ : טרעה טרוק ןופ עיצַארטטוליא



 םירפס רכומ עלעדנעמ רמא
 (1878 ,'יטילשה ןימינב תועסמ;, וצ המדקה)

 ,ארוב רעד זיא טביולעג ,םירפס רכומ עלעדנעמ טגָאז ,טירפס רכומ עלעדנעמ רמא

 ענייז ןופ גנַאג םעד ןוא ןביוא ןעלמיה יד ןיא םילגלג יד ןופ גנַאג םעד טמיטשַאב סָאו

 רעד ןֹופ סױרַא טשינ טכירק עלעזערג ַא וליפא .ןטנוא דרע רעיז ףיוא ןשינעפעשַאב עלַא

 ןכש :לכמ !סױרַא ךירק !סקַאװ :טגָאז ןוא טשינ סע טגָאלש ךאלמ ַא ןענַאוװ זיב ,דרע

 !סױרַא ךירק ,יײיג ,יײג :טגָאז ןוא םיא טגָאלש סָאװ ,ךאלמ ַא יאדוװַא טָאה רע ,שטנעמ

 ךיז טּפַאכ רַאנ ןייק -- .ךעלעדיי ענייש ,ךעלשטנעמ ענייפ יד רעמ ךָאנ ןכש-לכמ ןוא

 ןייק טשינ טרעשוװ הטוש ןייק ,זחנוא ייב ,טרָאװ ַא טימ סױרַא טשינ !כעלטיא ןופ רעירפ

 סע ןענַאװ זיב ,ליכשמ ַא -- גנוי רעבָארג ןייק ,דיסח ַא -- ץראה:-םע ןייק ,הצע-לעב

 םיכאלמ יד ןגָאלש סע .וצרעד םיא קידנטיונ ,ךאלמ ןייז ייז ןופ ןכעלטיא טשינ טגָאלש

 -עג ,םינפלד ,םינוינא ,םינצבק ,טסקַאװ :קידנגָאז ,ערעזדנוא םינצבק ינימ עלַא ךיוא

 !עװעּפָארק יוװ ,וָארג יוו טסקַאװ ,טצָארּפש ,ענעגרַאברַאפ ,ענעפָא ,ענעמוקעגּפָא ,ענעריוב
 . .! רעזייה לד רעביא א טייל ,רעדניק עשירדיי ,טייג

 ,םיתובר ,ךייא ָאד ןלייצרעד וצ ןסיוא ןיב ךיא .,ןסיוא ךיא ןיב רעבָא סָאד טשינ רָאנ

 ןוא תומוקמ עטייו יד ןיא טעה ,טעה ןעגנַאגרַאפ זיא רעדירב ערעזדנוא ןופ רענייא יו

 .ןעוועג םש-הנוק טימרעד טָאה

 -גואו רעד טימ ןעוועג לופ ןרָאיַארַאפ ןעציז ןטצזַאג עשטייד ןוא עשילננע עלַא

 חרזמה תוצרא יד ןיא טכַאמעג טָאה ,לדיי שילוּפ ַא ,ןימינב סָאוװ ,העיסנ רעכעלרעד

 ןָא ,דיי רעשיליוּפ ַא ,דיי ַא --- ,טשודיחעג ךיז ייז ןבָאה -- ! שטייטס ,שטייטס,; .ץעגרע

 -ןיליפת-ןוא-תילט ַא טימ ןוא סעציילּפ יד ףיוא עברָאט ַא טימ רָאנ ,סענישַאמ ןָא ,ןייז-ילכ

 עדנזייר עשילגנע עטמירַאב ואוו ,רעטרע עכלעזַא ןיא ןרַאּפשנָא לָאז םערָא ןרעטנוא קַאז

 ןייק טימ טשינ ןעשעג זיא סָאד זַא ,שרעדנַא טשינ !ןעמוקוצ טנעקעג טשינ ןיהא ןבָאה

 סָאד ,ןייז גישמ טשינ ללכ ןָאק לכש רעד ןכלעוו ,חוכ ַאזַא טימ רָאנ סעּפע ,חכ ןכעלשטנעמ

 טשינ זיא חוכ רעקיזָאד רעד יוװ ױזַא ,חוּכב יװַא טשינ טקנוּפ זיא לכש רעד ,טסייה

 טלעוו יד טָאה ןענימינב ,ןעוועג טרָאד ןיוש זיא השעמ יד יו ,םינפואה לכב רָאנ ,לכשב

 ןרָאװעג טקעלּפטנַא םיא ךרוד ןענייז סָאװ ,ןכַאז עסיורג ,םישודיח יד רַאפ ןעקנַאד וצ

 ,םינּפ רעדנַא ןַא רָאג ןעמוקַאב עטרַאקדנַאל יד רעדָא עּפַאמ יד טעװ ןָא טציא ןופ ןוא

 םיא טָאה טפַאשלעזעג עשיפַארגָאעג יד סָאװ ,לַאזעמ םעד .טכער טימ ,טנידרַאפ ןימינב

 "...ןבעגעג

 טַאהעג ןוא טנעה עדייב טימ טּפַאכעגפיוא דייר עקיזָאדיד ןבָאה ןטעזַאג עשידיי יד

 סָאװ ,ןכעלטיא יו ױזַא ,רעמוז ןקירָאיַארַאפ ןצנַאג םעד ןגָאז וצ ןוא ןעגניז וצ טימרעד

 ןענייז סָאװ ,םימכח עלַא טנכערעגסיוא ןבָאה ייז .טנַאקַאכ זיא ,ןטעזַאג עקיזָאדיד טנעייל

 קלָאפ גולק ַא רַאפ סָאװ ,ןזײװַאבו וצ ידכב ,דניצַא זיב ןָא ןושארה םדא ןופ ןעוועג ןדיי ייב

 ןטייצ עלַא ןיא (עדנזייר) םיעסונ יד ןופ לטעצ ַא טלעטשעגסיוא ךיוא ןנָאה .ןענייז ןדיי

 טימ ןטייווצ םעד ןימינב ןוא ,קירוצ רָאי טרעדנוה ןביז ַא טימ ,ןטשירע םעד ןימינב ןופ

 וצ גילפמ ידכּנ ןוא .םורַא זדנוא ייב טנייה ןעװערדנַאוװ סָאװ ,םיעסונ הרבה 'ועצנַאג רעד

 -רעד ,ןדיי ןופ זיא רטגייטש רעד יוװ ,ייז ןבָאה ,ןימינב ןקיטציא רעזדנוא ןופ העיסנ יד ןייו

 םיעסונ עקיטנייה ָאיפונכ עצנַאג יד זַא ,טגָאזעג ןוא טכַאמעג עטָאלב תועיסנ ענעי ןופ לי!

 תועיסנ עצנַאג יד .תויח רעייז ןופ טשינ ןסייוו ,רעּפעלש עטסָארּפ ראג עקַאט ןענייז

 רעביא ,םילבקמ יװ ,ךיז ןּפעלשוצמורַא ,ןענירד רָאנ טײטשַאב ,טגָאזעג-סנייטשמ ,ערעייז

 םעד ןימינב ןגעקַא ,ןימינב ןקיטציא ןגעקַא סעּפלַאמ יו םינּפ ַא עלַא ןבָאה ייז ,ןעזייה יד

 טָאה ןעמ סָאװ ,םירפס יד ףיוא ןוא םיא ףיוא ןבָאה ייז .עסונ ןתמא ןטכע םעד ,ןטירד
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 ,הזה םשובכ אב אל :קוסּפ ןסיוועג םעד ךעלנייוועג יוו טגָאזעג ,העיסנ ןייז ןופ טכַאמעג
 לָאמניײק ןדיי ייב ץריוועג עקידנקעמש עכלעזַא ,םימשב עכלעזַא ךָאנ זיא'ס : שטייט סָאד
 -- ,רעקיזָאד רעד ןרעוו לָאז ןטנעמיד טימ טלקיוועגנייא ןוא טשטנעבעג .ןעוועג טשינ
 סנימינב ןופ רצוא ןרעייט םעד טעװ סע רעכלעוו --- ,טגָאזעג דחא הֹּפ עֶלַא ייז ןבָאה
 ,שדוקה-ןושל ןיא ךיוא ןגָארטרעביא ,תונושל עדמערפ עלַא ןיא ךיז טניפעג סָאװ ,העיסנ
 ןוא ,קָאטשניב ןשידיי ןופ טניר סָאװ ,עקיטַאּפ יד ןכוזרַאפ ךיוא ,ךעבענ ,ןדיי ןזָאל ייכינ
 ,ןגיוא יד ןיא ןרעוװ קיטכיל ןופרעד ייז לָאז

 -נוא ןעגנערב וצ ןצונ דימת זיא הנווכ ןיימ סָאװ ,עלעדנעמ ךיא ןוא ,עלעדנעמ ינאז
 -עג ןוא ןטלַאהנייא טנעקעג טשינ ךימ ךיא בָאה ,טייקכעלגעמ ןיימ יפכ ךעלעדיי ערעזד
 עניימ ןופ רעבערג זיא רעגניפ רעטסדנימ רעייז סָאװ ,םירבחמו עשידיי יד רעדייא : טגָאז
 ןיא העיסנ סנימינב ןופ םירפס יד ןנעגסױרַא ןפָאלשסיױא ריז ןלעוו ייז רעדייא ,ןדנעל
 ףיוא ןבעגסױרַא ייז ןופ רוציק א שטָאכ ןוואורּפ ךימ לייורעד ךיא לעוו ,שדוק-ןושל

 ךיא ףַאלש ןוא טלַא יוו ןוא ,רובג ַא יו ןדנעל עניימ טרוגעגנָא בָאה ךיא .שידִיי טסָארּפ

 ןסיורג םענופ ןעמוקַאבוצסױרַא ןבעגעג ימ עקרַאטש טרָאּפ רימ ךיא בָאה ,םכילע אל ,ןיב
 יפכ ,יירפ ייז ןלייצרעד וצ ןוא ,לארשי רעדניק יד רַאפ ןגיוט סָאװ ,םינינע עכלעזַא רצוא
 : רעטרעוו יד טימ ןביוא ןופ ךימ טגָאלש ןעמ יו ,טליפעג סעּפע בָאה ךיא .רעגייטש ןיימ
 יג !ןוויוא ןרעטנוא ןופ סױרַא ךירק ןוא ,עלעדנעמ ,ףיוא ךיז ּפַאכ ,עלעדנעמ ,הציקה
 ענייד וצ סעװַארטָאּפ ןופרעד ךַאמ ןוא רצוא סנימינב ןופ ץריוועג סנפיוה עלופ ןָא םענ

 טיירבעגוצ ןוא ןכָארקעגסױרַא ףליה סטָאג טימ ןיב ךיא .ביל ןבָאה ייז יוו ױזַא ,רעדירב
 זָאל ,םיתובר ,טסע .רעדינַא ךייא רַאפ ָאד טציא לעטש ךיא סָאוװ ,זייּפש עקַאמשעג יד
 ! ןעמוקַאב ליואוו ךייא

 רוציק |

 ישילשה ןימינב תועסמ
 טסייה סאד

 ץיִמָיְנִּב ןופ גנוּביירְשעּב-עזיר ַא רעֶדָא הָעָיָפְנ איִד
 : ןעֶטיִרְד םעֶדי

 ׁשֶזַא טייַה טעֶה ןעֶגְנאַנְרעֶפ תֹועיִסְנ עֶניֵז ףיֹוא זיִא רֶע סאוָו
 ןעֶהעֶזעֶגְנָא גּונעֶג ְךיִז טאָה נּוא , ְךֶׁשֹוח יֵרָה איִד רעֶטְנּוא

 ןעֶנייַז אייז סאוָו . , ןעֶכאַז עֶנייֵׁש םיִׁשּוריִח טְועֶהעֶגְנָא גּוא
 טְנייַה נוא תֹונֹוׁשְל םיִעְבִׁש עֶלַא ןיִא ןיִראָועֶג ןעֶּבעֶגעֶג סיֹורַא

 . ןוׁשָל רעֶזְנּוא ןיִא ְךיֹוא

 תולדתשהב ןעבעגעג סיורא |
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 םירפס רכומ עלעדנעמ ךמא
 (1894 ,'השעמ עטלַא יד; וצ ;מרקזפ

 ,ןלייצרעד וצ ךייא ןסיוא ָאד ןיב ךיא סָאװ ,השעמ יד ,םירפס רכומ עלעדנעמ רמא

 עשידיי ,זדנוא וצ טוג רעייז ךיז טסַאּפ יז ,םיתובר ,השקשינ רָאנ ,עטלַא ןַא ,גולפ ןיא ,זיא

 ,ךייא ךיא גערפ ןעד זיא סָאװ ?ונייח המ ,ונא המ .ןטייצ עקיטנייה ןיא ךיוא ,רעדניק
 טרזח סָאװ ,השעמ עטלַא עגנַאל ַא ןײרַא ךות ןיא זיא סע ?ןצנַאגניא ןבעל עשידִיי סָאד

 עדָאמ רעד טיול ,ןלעטשנָא ןוא ןעמרָאפ ענעדישרַאפ רעטנוא ײנסָאדפױא רעביא דימת ךיז

 "עווק ,שינעקישנָא ,תולהב יד טימ השעמ ענעגייא יד עקַאט ץלַא .טייצ רעכעלטיא ןופ

 ,שינעוטפיוא ,שינעטנָאלּפ ,שינערַאּפש ,שינעלוד םעד טימ ,שינעפיול-שינעגָאי ,שינעשט
 ,עמורפ ,עטוג ,םימכח ענייז טימ ריד רעכעלטיא .שינעײרד-ּפָאק ןוא שינעסייב ,שינעגנירד

 -עגפיוא ,םינָארַאנ ענייז טימ ןוא ,ךעבענ ,ענעגָאלשעג ,ענעלַאפעג ,ענעמוקעגּפָא ךיוא יו

 רענעי .קערש ַא רעיירד ןוא לפעלכָאק ,םיצראה-ימע ,רעמינּפ תוזע ענעבייהעג ,ענעמוק

 טּפוטשעג ךיז טָאה סָאװ ,רעּפַאכנָא רעד ,רעריפלדער רעד ,רעכייר רעד ,לָאמַא סָאװ ,חרוק

 טנייה ךָאנ ָאד זיא חרוק רעד -- רעטסכעה רעד .רעטסטלע רעד ןייז וצ ,הנוהכ רעד וצ

 ךיז טּפטטש רע ;ץוּפ ןימ םעיינ ַא טימ ,לרעמש ,ךימצָאי ,לרעב ,לקנַאי טסייה רע ,ךיוא

 טלבנס רעקיטייצרַאפ רענעי .לסייטש םענופ עטשרעביוא סָאד ןייז ליוו ןוא ןָאנביוא ךיוא

 ףיוא ןגָאזוצּפָא ףיוא תוירב ,סרעכַאמעקטָאילּפ ,סרענגיל ,סעקינתוליכר איפונכ רעד טימ

 ,הלעמה-ריש ַא ןביירשוצנָא ןעּפ רעד ףיוא ליופ טינ ,לונלב ַא ,ןומזּפ ַא םענעי ףיוא ,םעד

 טָאה ,השקשינ ,טייל ענייפ ענעי -- ייבעג ַא טימרעד ןרעטשעצ ידכ ,לטייגק ַא ןגיילוצ

 ןוא ןסקַאװ ייז ,ָאד ןענייז ייז .דניצַא ךיוא זדנוא ייב ןעמונעגוצ טשינ חור רעד

 סָאװ סָאד ,היהש המ :טגָאז קוסּפ רעד יװ ,עקַאט זיא ץיּפש רעד ! םשה-ךורב ,ןצָארּפש

 .ןוז רעקיטכיל רעד רעטנוא סעיינ ןייק ָאטשינ .ןייז טעוװ סָאד ,היהיש אוה .,ןעשעג זיא

 ,עז :טגָאז ןעמ סָאװ ,רמאיש -- רעגײטשַא ,סעינָאלַָאק -- ךַאז ַא ָאד זיא'ס ,רבד שי

 .טלעוו רעד ףיוא ןעויעג גנַאל ןיוש זיא סָאד ,היה רבכ ! רעדירב ,ןיינ ! סעיינ זיא סָאד

 גנַאל ןיוש זיא ןדיי זַא ןעז ריא טעוװ ָאד השעמ רעד וצ וצ טוג ,לחומ טייז .ךיז טקוק

 טָאה טָאטש עכעלטיא יוװ ױזַא זַא ,ןעז ךיוא טעוװ ריא ...דרע רעד ןיא ןגעלעג ּפָאק רעד

 ריא ,םכח ריא יז טָאה ױזַא ,םיא םורַא םיסדנוק ,הרבח עסייוו עריא ,םענעגושמ ריא

 ,סיעכהלוצ ףיוא ,ליוו סָאװ ,הירב ענייפ ַא ,ףיקת ןדליוו ריא ןגעקַא םיא ןוא הצע-לעב

 ...!זדנוא וצ יו ןוא ךָא זַא ,יוא -- זיא םעד רעביא ןוא ,רױּפַאק ץלַא ,טרעקרַאפ ץלא
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 (1901 םורַא ןבירשעג ,"סמייח 'ו המלשג וצ המדק:װ)

 : םירפס רכומ עלעדנעמ טגָאז

 עלַא טימ ץנַאג ןייז רע לָאז געוו םענופ קידנעמוק סָאװ ,דיי ַא ָאד ןעד זיא ואוו
 ןיא טסערּפעגפיונוצ ןציז םענופ ןקור ןיא ,ןטייז יד ןיא שינעכעטש ןליפ טשינ ,םירבא
 ריקפמ רע זיא ,ןגָאװ ןיא ןײגפױרַא םייב דלַאב ,דיי ַא ? ןרעדנַא ןפיוא ןיױשרַאּפ ןייא ןגָאװ
 רָאד ןיא סָאד ,אלימ .ליי סע רעוו ןטערט ןגעמ םיא : סיפ יד ףיוא ןוא .ענייז רענייב יד
 -ייו ןכעלקערש ַאזַא ,יתובר ,טכַאדעג ךייא רַאפ טשינ ,רעבָא ,ךַאז עכעלנייוועג ץנַאג ַא
 ךָאנ ...רעמונ םייב קידנעמוק רעדילג עניימ עלַא ןיא טליפעג בָאה ךיא ןכלעוו ,קָאט

 -עג רימ ןיא עקַאט ךעלרעּפנײשַאב ךיא בָאה לָאמטסנעד ,געוו ןרעטיב ןרעווש ןגנַאק ַא
 יתישנ , קוסּפ ןפיוא םימכח עקילײה ערעזדנוא ןופ רעטרעוו יד ןענייז .תמא יוװ ,טליפ
 ןעמ טניימ סָאד ,הבוט יד --- הבוט --- ,ייז ןגָאז ,ןסעגרַאפ בָאה ךיא --- יתישנ --- "הבוט
 יד טימ ,ןכַאז ןביז עלַא טימ ןייז ףרַאד סע יװ דָאב ַא ,טושּפ זיא טושּפ -- דָאב יד
 ףיורעד ןעגנעהוצפיוא ףיוא ןעלגנערד עגנַאל יד טימ ןוא עטיירב יד קנעב עטשרעביוא
 -ניוו ןיא ,ךיז טכַאד ,טציז סָאװ ,אפור םעד טימ ךיוא .המודכו ןקָאז ,הליחמ ,ןועדוילּפ
 בָאה הבוט יד"טָא .רעדניק עשידיי טולב טזָאל ןוא טלָאג ,לטכיל קידנענערב ַא ייב עלעק
 ,רַאנ ,טייצ רעקיזָאד רעד ןיא ןבָאה טפרַאדַאב ןיירַא ןבעל ן"א יווװ קיטיונ עקַאט ךיא
 -נוא ןיא ךעלטעטש עניילק יד עכלעוו טימ ,ןכַאז עטוג עקיזָאד עלַא יד זַא ,ייוו ןוא לָא
 טשינ רָאג ןופרעד ןעמ סייוו ...רעמונ ךרכ םעד ןיא זיא ,טשטנעבעג ןענייז לקניוו רעזד
 רָאג טעטש עסיורג יד ןיא ןבעל סָאד ןיא ןיילַא עקַאט םעד בילוצ ןוא ןגָאז וצ סָאװ
 ןגָארטוצרעביא רעווש סע זיא ןדיי רעקסנַאצבַאק ערעזדנוא רַאפ סָאװ ,טשינ ןבעל ןייק

 ןיימ ךָאנ האופר יד ןעמוקַאב טשינ ךיא ןָאק ָאד זַא ,ןעועגסױרַא בָאה ךיא דלַאביװ
 עג דיי ַא ךעלנייוועג) סָאװ ,לטימ עטנַאקַאב סָאד רימ ןעמונעגנָא ךיא בָאה ,ןעגנַאלרַאפ
 -סױרַא ,טכַאמעג קידנסיו טשינ ךימ בָאה ךיא ,טסייה סָאד ,לַאפ-טיונ ַא ןיא טכיורב
 -סיױרַא רימ ךיא ןיב בירעמ ךָאנ ןוא !טשינרָאג ,טע .ןקָאטיוװ יד ּפָאק ןופ רימ קידנגָאלש
 ױזַא טַאלג ןוא ,םירחוס טימ ךיז ןעז וצ ,עניימ ןטפעשעג יד בילוצ אינסכא ןופ ןעגנַאגעג
 .עטנַאקַאב עטלַא טימ

 -ןופצ ןופ גנילצולּפ טקורעגנָא ךיז טָאה ,ךעלנייוועג יו טשינ ,רעטיוועג טכעלש ַא
 טלַאפ ןשטנעמ ףיוא .םורַא ןוא םורַא סנקלָאװ עצרַאװש ,שינרעטצניפ ַא ,תוכשח ַא .טייז
 -ילק רעד סעּפע ללכב טָאה ןטייצ ערעזדנוא ןיא .עלוד יד יווװ שינעפיול ַא ,המוהמ ַא ןָא
 ףיוא ןריּפַאּפ יד יוו ױזַא ,רעטעוו רענעגושמ ַא ,רעטיירדרַאפ ַא סעּפע ,טרעדנעעג ךיז טַאמ
 רעקיטנייה רעד יוװ ױזַא ןוא ,גָאט ַא לָאמ ןעצ ןלַאפ ןוא ךיז ןביוה סָאװ ,עזרעב רעד
 -רַאפ ַא ןרָאװעג גנילצולּפ זיא רעמוז ףוס םייב רָאנ .טגָאזעג-סנייטשמ ,ןצנַאגניא רוה
 ,טסיוו זיא טלעוו יד ,ןוז ןייק ָאטינ .טניװ ןוא טלעק ,סנקלָאװ -- טפול רעד ןיא גנורעדנע
 ןטערטעצ ,רענטרעג יד ןיא ןעגנירּפש סעּפַאצ ,ןגיצ ,ןלַאפעגנָא ריא ףיוא זיא תוכשח ַא
 שינעקישנָא ןַא יו רָאנ עקַאט סעּפע .ךָאנ ךיז טניפעג טרָאד סָאװ ץלַא רעביא-ןריפ ןוא
 ,גרַאװנירג לקיטש ַא סעּפע ואזו לצרָאװ ןטימ סיוא ןסייר ןוא ךיז ןעיור םיריזח .טָאג ןופ
 הנתמ ַא -- גנוריצ רעייז ןרילרַאפ רעמייב .טעברַא סנשטנעמ םעד ןופ טרעװ לת ַא
 -קָאש יז ."ךעלטעלב/ ןָא ,םידמלמ יװ ,טגָאזעג-סנייטשמ ,דנַאטשוצ ַא .גנילירפ םענופ
 םענעכַארקעגסיוא םעד ןיא ןגייווצ יד טימ ךיז ןּפַאלק ןוא ןרעטיצ ,ןרעטַאלפ ,ךיז ןעל
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 רַאפ תוריּפ עטוג טכַארבעג ןוא לָאמַא טילבעג ןבָאה ייז זַא ,ןענעקרעד וצ טשינ ,ּפָאק

 ,דרע'רד ןיא ןרעוו וצ ןענורטנַא ערָאנ ַא ךיז טכוז עלהיח סָאד .טלעוװ רעד ןיא ןטייל
 ןוא רעטרע ערעייז ןזָאלרַאפ םיאורב לייט ַא ,טנַאװ ןיא ץעגרע טלַאּפש ַא ןיא --- גילפ יד
 ןוא ,דרע יד טרעיורט סע .ןעמי עטייוו יד רעביא טלעוו קע ןיא ןעװערדנַאװ ךיז ןזָאל
 רעזייב רעד ,רעטניוו רעד טמוק ,טָא-טָא :ןליפ עלַא .ןכעלטיא ףיוא טור הרוחש-הרמ ַא
 ,םיבוט-םוי יד ,קעווַא ןעייג םיארונ:םימי יד טשרע .דרֹע יד ןטסיוורַאפ טעוװ ןוא ,ץירּפ
 טשינ ,תונכס ןָא רעבָא רָאנ ,טמוק רעטניװ רעד ןוא ,ייברַאפ ךיוא ,טָאג זיא טביולעג
 ,רעזײב ַאְיַא ,רזכא ַאזַא טשינ רָאנ זיא רע .,שער ןייק טימ טשינ ,סמערוטש ןייק טימ
 רעד וצ ןענעקרעד ךיז טזָאל ,רעטוג ַא רָאג זיא רע ,טרעקרַאפ .טכַאדעג ךיז טָאה'ס יו

 רעיוז טימ סיז יו סעּפע .רעקיאור טרעוו ןצרַאה ןפיוא .םינּפ קיטכיל ןייז טימ דרע
 קידנצנַאטּפָא ,רוכיש יוװ ךיו טגעװַאב ,זייו ַא רעטייוו ךיז טוט עלעגילפ סָאד .ןעמַאזוצ
 ערעייז ןופ סױרַא זייוותונחמ ןכירק ןקומ יד ךיוא ,רעטצנעפ ַא ףיוא ץעגרע עקצַאזָאק ַא

 ץעגרע עיצַאקַא ןַא ,ןסַאג יד ןיא ךעלצנעט טימ קידנעשזושז ,ךיז קידנעיירד ,ןעילפ ,רעמעל

 שטנעמ רעד ןוא ,ןעילב ,לזמל ,גנילצולּפ ןָא טביוה ןוא טמענ ,בשיימ ךיז זיא ןטרָאג ַא ןיא

 ,טלעוו רעד ףיוא ןעשעג ןענייז םיסנ זַא ,זיא רענייז רעגייטש רעד יוװ ,ןדערנייא ךיז ליוו
 ,קרַאטש ךיז ייב ןרעוו םינצבק ,ךיז ןעיירפ םינויבא ,טוג ןייו ,םשה הצרי םא ,טעװ סע

 -צולּפ ןוא .ןייז םערַאװ ,םשה הצרי םא ,טעװ סע .ןטייצ עקיטכיל עטוג ףיוא גנונעפָאה ַא
 סע .טײדַאב רע סנױזַא סָאװװ ,תורובג ענייז ןעז וצ טלעוו רעד רעטניוו ועד טיג גניל
 ,טלעוו יד ךיז טרעק סע .םענייאניא טשימעגסיוא רעסַאװ טימ יינש טנגער סע ,טמערוטש

 ,בייל ןיימ ןעלדָאנ יו ןכעטש יינש רעקידנלַאפ ךעלקיטש .ּפָא טשינ טזָאל טניוו רעד

 -ירַא טשינ רימ ןלָאז סעלָאּפ ידו ,עטָאּפַאק רעד ייב ךיז קידנטלַאה .,ּפָאק םעד ןָא גיוב ךיא

 סמייח בר המלש וצ ןטנעצ ןיא טרעקיוהעגנייא רימ ייג ןוא .ּפָאק ןרעביא ךיז ןפרַאװרעב
 .רעטנַאקַאב רעטלַא ןַא רָאג רעניימו ---

 ןבָאה רעקסּפולג יד ןוא ,קסּפולג ןיא לָאמַא טניואוועג טָאה רעניימ המלש רעד-טָא
 ,טלעג טימ םיא ףיוא טכַארבעגסיוא ךיז ןבָאה ייז טשינ .לידג דובכב ןטלַאהעגסיױוא םיא
 טוָאלעג רעקספולג ַא ךיז טלָאװ ןגיוא שדייב לייוו ,וליפא ןשָארג ןייא טשינ !מולשו סח
 המכח תישאר .הֹאיּפ רעד רַאפ טשינ םיא טסייר ןעמ ןדייס ,ןשָארג ַא רַאפ ןעמענסױרַא

 ,םינּפ ףצוהמ-יצרַא ןַא רַאפ ,שי ןצנַאג ַא רַאֿפ םיא טּכַאמ יז .עבטמ יד םיא ייב זיא
 ,רעביירש ַא זיא המלש בר !1 ןעד סָאװ רָאנ ,לחק ןיא רעגָאז-העד ןוא רעריפ ןצנַאג ןרָאפ
 ,תוישעמ ענייז וצ עצענערק ַא רַאפ טנידעג םיא רעקסּפולג יד ןנָאה ,סָאד טסייה ,רבחמ ַא
 עלַא ערעייז קידנטכַארטַאב ,רעקסּפולג יד וצ ןקוקוצ טוג ךיז טגעלפ רע ,טסייה סָאד

 ןופ עבט יד ןטכַארטַאב ייז סָאװ ,רעשרָאפ-רוטַאנ יד ןופ זיא רעגייטש רעד יוװ ,םישעמ
 ןוא תויח ינימ עלַא רעביא ןוא םישמר ,"םיצקש; רעטיא ןדער ןוא ןשינעפעשַאב יד
 -ייטש רעייז טימ ,םיאורב רעקסּפולג יד ןופ עבט רעד טימ ךיז קידנענעקַאב ןוא .תומהב
 ,ןבײרשַאב ךָאנרעד ייז רע טגעלפ ,רערעייז ןעגנוריפפיוא ןוא גנעג עלַא יד טימ ,ןבעל רעג

 ןפרַאש ַא ןבָאה טגעלפ סָאװ ,תושפנ היחמ ,סנייש-רעדנואוו ַא דליב ַא קידנלעטשרעדינַא
 .שינעמוקסיוא ןייז קידהשקשינ טָאהעג רע טָאה ןופרעד ןוא ,ןדיי ןשיווצ גנַאגכָא

 -רַאפ ליומ ַא ןענעפע טנעקעג טינדָאג רעקטפולג יד ייב ךיז טָאה ,ךיז טכַאד ,גולפ ןיא

 ןצונ ַא טָאה רעד זַא ,ךייא סָאד טרַא סָאוװו םורָאװ ,רַאפרעד םיא ףיוא ןבָאה וצ לביא
 טשינ ןופרעד ייז ןענייז !השעמ ַא טרעה -- ךָאד .ייברעד טשײנרָאג טגיילרעד ריא ןוא
 ,טנייה זיב טשינ ךָאנ רימ ןסייוו ? סָאװרַאפ ! םודס השעמ רָאנ עקַאט ,ןעוועג ןדירפוצ
 -טנגייא עקַאט זיא ןיד-תיב .ער השעמ ַאזַא ןגעקַא ןיד רעשוריפב ַא וליפא ָאד זיא סע
 יז ןדניב ,טלַאװעג טימ רעליימ יד ייז ןּפָאטשרַאפ ,וצרעד ייז ןטיינ ןעוועג ביוחמ ךעל
 ּפָא ייז לָאמ !ביירש ,ַאנ ,םיא רַאפ ייז ןגיילרעדינַא ןוא ,תומהב יד יװ ריפ עלַא ףיוא
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 -עגפָא ןיוש ךיז טָאה ןיילַא רע רָאנ .ןגעוו האנה סמלוע םעד ןופ ןוא ןגעוו האנק .ןייד ןופ
 רעצמ טשינ רָאט ןעמ ,םייח-ילעב רעצ ַא עקַאט זיא ,סנטשרע ? סָאװרַאפ ,ייז ןופ טלקָאש
 טושּפ עקַאט םיא זיא ,סנטייווצ ןוא ,טשינ יולפ ַא וליפא ,שינעפעשַאב קידעבעל ַא ןייז
 .וצ ךיוא ךיז טסע ךעלּפערק .רעקסּפולג ידו טימ קידנעטש ןָאט וצ ןבָאה ןרָאװעג סאמנ
 | ,קע ןַא ןבָאה סעּפע ךָאד ןזומ ןכַאז עלַא ,סנטירד ןוא

 ,טּפעש רע ןענַאװנופ ,עצינערק עקיזָאד יד זַא ,ןעזעגסױרַא טוג רעייז טָאה המלש בר
 ,ךעלשינעפעשַאב עניילק ינימ טימ ןעלמיוו ןוא ןשוּפיעוצדעטנוא ,הליחמ ,ןביױהעגנָא טָאה
 ךיז ןבָאה'ס זַא ,ךיוא רע טָאה טרעהעג ןוא ,ןבעגוצּפָא ךיז ייז טימ יאדכ טשינ זיא סָאװ
 טרָאפ ןוא ,עטלַא יד יװ ,ךיז טכַאד ,קוק ןפיוא ,ךעלמיאורב ענדָאמ עיינ רָאג ןזיוועג
 רעוװ ,התע תעל טשרָאפעגסױא טוג טשינ ךָאנ ,ענױזַא ןענָאעלעמַאכ ינימ סעּפע ,שרעדנַא
 ןַאמ רעטנרעלעג רעד ןעמוק טעוו טייצ רעד טימ זַא ,ןּפָאה וצ זיא'ס .ןענייז ייז סָאװ ןוא
 ,טלעוו יד ייז טימ ןכַאמ טנַאקַאנ ןוא ןשרָאפסיוא טוג ייז ןייז טרעשַאב טעװ םיא סָאװ
 ,קעװַא ייז ןופ זיא ןוא רעקסּפולג ענייז ןעוועג ריקפמ המלש בר טָאה רעבירעד

 ןטָארעג זיא םיא ןוא םיאורב ענדָאמ עיינ יד טימ ןבעגעגּפָא ךיז המלש בר טָאה יצ
 סאמנ ךיוא םיא ןענייז יז וַא ,ךעלגעמ .טשינ ךיא סייוו סָאד ,ןענרעלוצסיוא יז טוג
 וצ ןבָאה ייז טימ רעדייא ,הלבנ ַא ןדנישוצּפָא ןעוועג רעכיילג םיא טלָאװ'ס ןוא ןלרָאװעג
 טנעגייא ןַא ...רעמונ ןיא טנייה טרָאד טָאה רע זַא ,טמיטשַאב ךיא סייוו סָאד רָאנ , ,ןָאט
 .רעדניק עשידיי רַאפ לוש

 ,ריט ַא רעטצניפ רעד ןיא קידנּפַאט ןוא יינש ןיא ,ןגער ןיא גנַאג ןרעווש ַאזַא ךָאנ
 ,זױה ַא ןיא יישּפָא סיורג טימ ףליה סנטשרעביוא םעד טימ ןעגנַאגעגנײרַא ךיא ןיב
 זיא רעגייטש רעד יװ ,ךיק רעד ךרוד םורַא-ןטניה ןירַא ןיב ךיא זַא ,ךיז טײטשרַאפ'ס
 ,ץרא-ךרד סייוו סָאז- ,ןדיי ַא ייב

 -עג ,ליטש ,זיא רענייז רעגייטש רעד יװ ,זיא ריט ַא ןיא ןדיי ןופ גנַאגניירַא ךעד -
 סיוא רע טסקַאװ ,גנילצולּפ ןוא !ךרָאש ַא סעּפע ןרעה סָאד לָאז ןעמ ,הענכה טימ ןגיוב
 ןייז וצ ןעגול ןָאט טוט סָאװ; ,רעב ַא עקַאט רָאנ סעּפע ,דרע'רד ןופ יוװ סָאבעלַאג ןרָאפ
 ןענורטנַא םיא ןופ טייצ ןבָאה טעװ רע רעדזיא ,גנילצולּפ םיא ןּפַאטרעד וצ ,"גנוקוצרַאפ
 ,ןרעוו וצ

 טיײקמערָא רערעטיב רעד וצ רכז ַא זיא סָאד --- רעגייטש רעשידיי רעקיוָאד רעד
 זַא ,ױזַא זדנוא ייב ןָאטעג זיו ַא ךיז ןבָאה םינצבק טניז .ןטייצ עקיבייא ןופ תולג ןיא
 רעייז ןכוז םייב ןכיורבעג ןביוהעגנָא יז ןבָאה ,רעבעג יד רַאפ רעמ ןענייז רעמענ יד
 רעד ףיוא רעגעי יד ןופ ןלַאפנייא עקיצנוק עלַא יד ,רעזייה יד רעביא קידנעייג ,טיורב
 ךיז ןעװעטַאר ףיוא טייצ ןייק ןביילברעביא טשינ לָאװ סע ,ליטש ,םורַא-ןטניה ץלַא ,דנַאי
 -ייטש רעקיזָאד רעד ןוא .טלעג ןייז רעביא ױוַא טרעטיצ סָאװ ,ךעבענ ,סָאבעלַאב םעד
 ,טנייה זיב זדנוא ייב ןבילבעג זיא ,תורוד-רוד ןופ השורי ַא זיא סָאװ ,גנַאגנײרַא רעג

 רעד ייב ךיז קידנּפַאט ,ליטש רעייז רדח-רעדָאפ ןיא עליו ַא ױזַא רימ ךיא ייטש
 -וצסיוא טוג ,ּפָאק ןפיוא לטיה סָאד לסיבַא קידנבייהרעטנוא ,תואיּפ יד ייב ,עטָאּפַאק
 ַא ךיא ּפַאכ עקַאט בגא ןוא ,זיא םלועה רדס רעד יװ .םיא ףיוא עקלומרַאי יד ןכיילג
 זיא סָאװ ,שיט ןגנַאל ַא יוב טרָאד ןציז ןשטנעמ .ןגעקטנַא רימ רעמיצ םעד ןיא קוק
 יירד ,ןָאנבױא לוטש ַא ףיוא טציז ןַאמ רעָארג-זיירג ַא -- ךוטשיט ןסייוו ַא טימ טקעדַאב
 ףיוא .טייז רערעדנַא רעד ןופ ךעלדזימ טימ ענעדיי ענייש ַא ,שיט טייז ןייא ןופ ןליבסנַאמ
 ןלייז עצנַאג ךיז ןופ קידנזָאלסױרַא ,רַאװָאמַאס רעקידנדיז ַא טייטש עלעשזט ןיילק ַא
 עקידהיחמ עביל ַא .ּפמָאלגנעה םעד ןופ ןייש םייב ךיז ןעלטיור עכלעוו ,ערַאּפ רעָארג
 טימ רענייא קידנסעומש ,ייט טקנירט ןעמ .ןיוה םעד ןיא זיא טייקיטכיל ןוא טיײקמערַאװ
 ,האנה סיורג טימ ןרעדנַא םעֶד
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 ןיא ןיהַא ןיירַא ךיא ןיב ,רדח:-רעדָאפ ןיא טכַאמעג-טכערוצ טוג ךימ בָאה ךיא זַא

 ,קידנגייווש ,ליטש ריט רעד ייב ןייטש ןבילבעג ןוא רעמיצ ןייז

 "ופ ךיז קידנריר טשינ ,רעטלַא רעד ּפָא ךיז טפור -- ?ָאד זיא רעוו ? זיא רעוו --

 ,טרָא םענ

 ,ליומ ןבלַאה ַא טימ ךיא רעפטנע -- !טנווֶא ןטוג . ..ָאד זיא דיי ַא ...טשינרָאג ---

 ,ריט ןבענ עקַאט ץלַא קידנעייטש

 קידנעייטשפיוא ,טרעדנואוורַאפ רעטלַא רעד טגערפ -- ?ןטרָאד רע טגָאז סָאוװ---

 .רימ וצ ןייג ךיז טזָאל ןוא ,טרָא ןופ ןיוש

 ,ךיא גָאז *טנוװָא ןטוג2 ...טשינרָאג . 7 טגָאז רע סָאוװ ---

 טליוו סָאװ ,דיי בר ,ךייא טעב ךיא רעבָא ,טוג רעייז ,ןייש רעייז זיא *טנווָא ןטוגש ---

 ? ריא

 טלַאה ךיא ,ױזַא ָאי זַא ,ןײרַא . . .ךיז ױזַא . ..ךיא ליוו טשינרָאג ? ךיא ליוו סָאװ --

 סָאװ .,ןטנַאקַאב ןטלַא ןַא טימ ךיז ןעז ןייגוצניירַא יאדכ ,רימ ךיא טכַארט ,ןייג ןיא ןיוש

 רימ ,ןעזעג טשינ ךיז ןבָאה רימ זַא ,ןרָאי טימ טייצ ַא ןיוש ,יוא ? המלש בר ,ריא טכַאמ

 ,ןרָאװעג סייוו רָאג ןיוש ןענייז ערעייא רָאה יד .טייצ רעד ןיא ןרָאװשג טא עדייב ןענייז

 ,טנעקרעד דלַאב ךייא בָאה ךיא ,טרעדנעדַאפ טשזנ ךס ןייק ךיז ריא טָאה ןגעווטסעדנופ

 יד ,עקידרעייפ יד ןגיוא עקיבלעז יד ,היאר רעצרוק רעייא ןוא ןרעטש ןכיוה םעד ןיא

 ןערב רעקיבלעז רעד ; םענייאניא ןבעווש לכיימש טימ ןרָאצ עכלעוו ףיוא ,ןּפיל עקיבלעז

 ןַא טייז ריא .טנגוי רעד ןיא יוװ יוװַא ,ןדער ייב טנעה יד טימ ןכַאמ עקיבלעז סָאד ןוא

 -- ;טשינ ריא טנעקרעד ךימ ,ךימ ןוא ,ונ !דובכ רעייא רעביא טעב ךיא ,לגניײ-טלַא

 -נעמעננָא ,ןיב ךיא סיורג יוװ םיא רַאפ ךיז קידנעיצסיוא ,עלעכיימש סיז ַא טימ ךיא גָאז

 ,לדרעב ןרַאפ ךיז קיד

 -- ,ךימ קידנקוקנָא ףרַאש המלש בר טגָאז -- !עלייוו ַא טרַאװ ,רָאנ טרַאוװ ,אה --

 ךורב !םירפס רכומ עלעדנעמ בר ,דניירפ רעביל ,ךָא ...עלעדנעמ בר :טנעקרעד ,ָא

 ,ךיק רעד ךרוד רעטצניפ רעד ןיא ןעמוקעגניירַא ליטש ױזַא ריא טייז עשז-סָאװ !אבה

 ? ריט רעד ייב ָאד טייטש ןוא

 טשינ טמענ ?רעקעלג עלַא ףיוא ןעגנילק טפרַאדַאב ןעד טָאה ןעמ ,טסייה סָאוװ --

 ,בוטש ןיא עטָאלב ןגָארטעגנײרַא ךיש יד טימ בָאה ךיא סָאװ ,המלש בֹז ,טוגמזא ױַאט

 םירצמ ןופ "טיטל רכז; ַא ןדיי זדנוא ייב זיא סָאד --- ,עטָאלב ,סיוא טשינ טּכַאמ סע ---

 ךימ טלעטש ןוא םערָא םייב ךעלטניירפ ךימ קידנעמעננָא ,המלש בר טרעפטנע -- ,ןָא

 :טגָאז ןוא ןענױשרַאּפסנַאמ יירד יד ןעמענ יד ייב קידנפורנָא ,זיוה ןיא ןכעלטיא רָאפ

 | ,דניירפ עיירטעג עטוג עניימ ,רעביירש עשידיי ןענייז סָאד ---

 ,רימ ייב קרַאטש ךימ ךיא רעדנואוו --- ! דניירפ עיירטעג ןוא סרעביירש עשידיי ---

 קנַאדעג ןפיוא ןעמוקעג ךיילגוצ רימ זיא קַאז ןייא ןיא ץעק ןופ שינעסייר ַא ,שינעסייב ַא

 .זָאנ יד טיירדרַאפ הנושמ בָאה ךיא ןוא

 ןשיווצ ךערּפשעג סָאד .ייט זָאלג ַא רימ רַאפ טלעטש ןעמ ןוא שיט םייב ךימ ץעז ךיא

 ןרעוו דלַאב ןוא ,רעירפ יוװ ךיוח-קידעבעל ױזַא טשינ ,טשינ סעּפע ךיז טּפעלק םלוע

 טפָא ךעלנייוועג ךיז טכַאמ ןגייווש ַאזַא .,ןושל סָאד ּפָא ייז טמענ סע יוװ ,ןגיװשטנַא עלַא

 ַא ךיז טרעה ןגיױוש םעד ןיא .ןױשרַאּפ רעיינ ַא טמוק סע ןעוו ,טפַאשלעזעג ַא ןיא

 -ַאב סָאד .ןשטנעמ זדנוא ןיא קינייועניא טגיל סָאװ ,טנוה ןזייב םענופ ןליב סעליטש

 :קנואו ןפיוא םענעי שינערעהוצנָא ןָא ,טפַאשטנייפ ,טייהנדירפוצ-טשינ ,דשח :טייד

 ןרעוו רוטּפ ךייא ןופ ןעמ זָאל ןוא תוחור ידלַא וצ ,רעטעפ ,ךיז טגָארט

 5 ָּו טייטש ,רעגײטשַא ,המהב ַא .תומהב רָאנ ערעדנַא יד ענייא ןענעגעגַאב קיצרַאהטוג

 -- .רעבעצ ןיא ןיהַא ּפָאק םעד ןײרַא טקעטש ןוא עטייווצ .ַא ןָא טמוק ,רעבעצ םייב ךיז
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 ָאד ךיז זיא סָאװ .ךעלטניירפ רָאג ,קיאור ןסע ןוא עדייב ךיז ןעייטש ,טשינרָאג ,אלימ
 שינעפעשַאב עקירעדינ ַא ,עבָארג ַא ,המהב ַא ךָאד יז זיא ףױרַאד םורָאװ .ןרעדנואוו וצ
 . ..דנַאטשרַאפ ןָא

 -ַאב ,עקשטעגולק ךָאד ןענייז ,לכש ךָאד ןבָאה ייז .ןשטנעמ ןענייז ױזַא רעבָא טשינ
 ןגייוש ןימ רעדיטָא .רעגייטש רעייז ףיוא ,ןעלשטנעמ ןרעדנַא םעד רענייא ייז ןענעגעג
 יד טרילרַאפ ,טשימעצ טביילב רע .םענעמוקעגניירַא-יינ םעד םענעגנָא טשינ רעייז זיא
 ךיז ןגעוװַאב ןגיוא יד ,סיפ יד ,טנעה יד .רעדילג ענייז עלַא רעביא ,ךיז רעביא הטילש

 ,טשינ טסייוו ןוא ,הליחמ ,קָאטשניר ַא יו לופ טייטש וָאנ יד .,ןסיוי ןייז ןָא הנושמ סעּפע
 ןצרַאה ןפיוא ןייטש ַא יו רעווש ,טוג טשינ זיא'ס .,ןָאט וצ ריד טימ סָאװ

 טכַאמעג קידנדייר ןוא טמערַאברעד ךיז טָאה רע סָאװ ,המלש בר לָאז ןבעל גנַאל
 טדערעג ,רומזמ ַא יװ ןעגנַאגעג עקידרעטייו סָאד ןיוש זיא ,ביױהנָא ןַא יבַא ,טסעג יד
 ןדייר ,קעזרעדיולּפ עסיורג ןענייז םירבחמ זַא ,עודי ךָאד זיא סָאד .לוק ַא ףיוא ךיוה
 -על ַא ןופ יו ,דייר ךיז ןטיש ,ליומ סָאד ייז ךיז טנפע סע דלַאביװ .רעבייוו יו רעמ
 -עג ןעק ךיא סָאװ ,ןויועג בָאה ןֹוא ליומ ןיימ טנפעעג ךיוא בָאה ךיא .קַאז ןקידרעכ
 יװ ,דלַאב ןרָאװעג ןענייז רימ ןוא ,ןרָאװעג ןלעפעג ייז זיא סָאד .רעהפיוא ןָא טדער
 ,סע טסייה ,רעדירב עטוג ...םידידי עתמא ,ןדיי ייב ךיז טריפ סע

 וצ ןרעקמוא ךיז רימָאל -- ,ןפורעגנָא ךיז המלש בר טָאה --- ,ונינינעל רוזחנ --

 רע ןעמעש וצ סָאװ ָאטשינ ךיז זיא ןעלעדנעמ בר רַאפ .סעומש ןקידרעירפ רעזדנוא
 ןרעה רע לָאז ,הברדא ....ןינע ןקיזָאד םעד ןיא יקב ַא זיא רע .,טינעג רעייז ןירעד זיא
 ,גנוניימ ןייז ןגָאז ןוא

 גערפ -- ? ױזַא ָאד ךיז ןעמ טרעּפמַא סָאװו ןגעוו ? סעומש רעד ָאד זיא סָאװ ןגעוו--
 ,טימעג קיאור ַא טימ ןיוש ךיא

 רעביירש ןגעוו -- ,המלש בר טרעפטנע -- ? םירבחמ דיז ןרעּפמַא סָאוו ןגעוו --
 סָאװ ? ןביירש סָאד סע זיא ךַאז ןימ ַא רַאפ סָאװ ,עלעדנעמ בר ,ריא טגָאז ! רעכיב ןוא
 ךיז ןבָאה רימ סָאװ ןגעוו ,ןינע םענופ ךות רעד זיא סָאד טָא ?סנױזַא ןענירעד טקעטש
 ,טרַאּפשעג רעירפ ָאד

 יז ,טסעג יד דובכ ּפָא ךיא ביג -- ? טגָאזעג ייז ןבָאה סָאװ ןוא ,םירמוא םימכחו --
 ,םעד ןגעוו גנוניימ רעייז רעירפ ןגָאז ןלָאז

 ,םירבחמ יד ןופ רענייא טגָאז -- !ןשטנעמ םעד ןיא טסייג רעכעלטעג ַא זיא סָאד --
 ,טעקמַאבעגוצ טָאה רעטייווצ ַא ןוא

 סָאװ ,ךַאז וַא זיא ןביירש סָאד זַא --- ,רעטירד ַא ןָא ךיז טפור --- ,גָאז ךיא ןוא ---
 ,טביירש רענעי ,גנדדליב ןוא חומ ַא טָאה סע רעוו .שינעטנעק ןוא גנוטיירברָאפ ןבָאה זומ

 סע לָאז םלוע םעד זַא ױזַא ,טרָאוװ ַא טימ ןרעה ךימ ךיא זָאל --- ,ןביירש סָאד --
 יװַא ,טײקפַאלש ןימ ַא ,ןועגש ַא יו רעמ טשינ זיא ןניירש סָאד --- ,ןייז דנעלַאפפיוא
 -ןצסױרַא ידכ ,דומע ןרַאפ ןענוװַאד ךיז ןלעטש וצ ןדיי ךס ַא ייב הוואת יד ,לשמל ,יוו
 .ענייז הניגנ-לוק סָאד םלוע ןרַאפ ןזייוו

 רעגניפ ַא קידנגיילוצ המלש בר טכַאמ --- !ןייװ לטבמ ץלַא ליוו עלעדנעמ בר --
 -- ;יברעד טלכיימש סנייז םינּפ סָאד ןוא ,טשרמולכ ךיז טרעזייב רע יוװ ,זָאנ רעד וצ
 ! יתובר ,ןעניד ךיז טזָאל

 רעד ןופ קלח ןטשרע םעד רעביא םיכרד עכיוה יד ןיא ןיירַא טשינ ליוװ ךיא --
 ךיא ? סנױזַא זיא ןביירש סָאד סָאװ -- ,ךיז ןרעּפמַא םירבח עניימ עכלעוו רעביא ,הלאש
 ןביירש סָאד סָאװ וצ :ןינע םעד ןופ קלח ןרעדנַא םעד ףיוא גנוניימ ןיימ ןגָאז רָאנ לעוו
 -נַאדעג עלַא ןופ רוקמ רעד ךָאד זיא דנַאטשרַאפ סנשטנעמ םעד :עשזיטכרָאה ?זיא
 ןדייס ,ןייז וצ רעהעג סע יװ ,רָאלק ,קיטרַאפ טכער טשינ ןרעוו רעבָא ןעקנַאדעג יד ,ןעק
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 "עג רעייז ןעמוקַאב ,בייל ךיז ףיוא ייז ןענענ ףליה ריא טימ .ךַארּפש רעד ךרוד רָאנ
 .ןדער ןעק רע סָאװ ,הלעמ סנשטנעמ םעיז עקַאט טײטשַאב ןענירעד ןיא .הרוצ עקירעה

 ןעקנַאדעג יד ,רעלָאמ ַא רעלטסניק ַא יוװ ,סיוא טעברַא ליומ ןטימ ןדער טָאד תויה ןוא
 לטימ ַא ןבָאה ךיוא סע ףױַאד רעבייועד ,טלַאטשעג רעכעלרעּפרעק רעייז ןיא טסייג םענופ
 ןוא .טוג שירעטסיימ ,קיטכיר ןייז לָאז טעברַא יד ,ףליה וצ ןייטש םיא ןלָאז סָאװ ,וצ רעז
 דיּפקמ רעמ זיא רעביירש רעד .ךַארּפש עכעלטפירש יד רעדָא ,ןביירש סָאד זיא ?טימ ַאזַא
 ,רעטרעוו עקידנסַאּפ יד וצ טביילק ,טכוז רע .טדער סָאװ רעד יװ ,ךַארּפש ןייז ףיוא
 טסייג רעד זַא ,הנוכ רעד טימ ,תעדה בושי טימ ןרעדנַא םוצ סנייא לרעּפ יוװ ייז טצעז

 טשינ ,רעמ טשינ ,ןרעדנַא םוצ רענייא ןסַאּפ ,ףוג ןטימ המשנ יד יװ ,ןלָאז הרוצ יד ןוא
 -רַאפ ךַארּפש רעכעלטפירש רעד ךרוד זַא ,סיוא טמוק ,ןכב .ףרַאדַאב ןעמ לפיוו רעקיניו
 -ערג ןוא ,קנַאדעג רעד טרעוו רערעלק ,ליומ ןטימ ןדער סָאד טייצ רעד טימ ךיז טרעסשב

 ,דנַאטשרַאפ רעד רעס
 -ירק ַא טימ סױרַא זיא --- ,ןרָאװעג טגָאזעג זדנוא רַאפ טשינ זיא גנידצלַא סָאד ---

 רוטַארעטיל עקיטנייה יד ןצנַאגניא רעביא טּפַאט טייג --- ,הרבח רעד ןופ רענייא קיט
 ,תוצע ,ןגָאז-רסומ :ַא ,ןושל רָאנ ןעניפעג טשינ רעמ ריא טעוװ ,טגָאזעג-סנייטשמ ,ערעזדנוא
 גנידצלַא -- ןעיירעלדיז עקידהנושמ ןוא םיחבש עדליוו ,תואמזוג ,תורבס-ךיוב ,לוּפלּפ

 תולד םעד ףיוא טזייוו סָאד ןוא ,ןוויוא ןרעטנוא שרדמהיתיב ןיא םינלטב יװ רָאנ עקַאט
 -טכורפ טשינ זיא ּפָאק רעד סָאװ ,יד אל .ןליפעג ןיא טײקמערָא יד ןוא ןעקנַאדעג ןיא

 וליפא טליפ רע .קנַאדעג קידעבעל םוש ןייק ,סיינ םוש ןייק סױרַא טשינ טגנערב ,רַאב

 ייב רעביירש יד ןופ וליפא רעטסדנימ רעד זיא רעבירעד .ּפָא םיא טייג סע סָאװ ,טשינ
 טָא ...ךיא ןוא ךיא ץלַא זיא םיא ייב .טלעװ רעצנַאג רעד ןופ רעגילק ,לודג ַא ךיז
 עדליוו .ןסיררַאפ ךיז ייב ןענייז עלַא ...ךיא טַאר ױזַא ןוא ,ךיא ןיימ ױזַא ,ךיא גָאז ױזַא

 -ַאב ןכעלטיא ,ּפעק-רעטסינימ ,תוצע-ילעב עסיורג ,רעדניפרעד עקידהנושמ ,רעגָאז-רסומ
 -עג ענייז טרָאד ןופ ןעײרשּפָארַא ןוא םיא ףיוא ןייטש ,יניס גרַאב ַא ךיז טסולג רעדנוז
 ."ךיא; טימ סיוא ךיז ןזָאל ןוא "ךיא, טימ ןָא ךיז ןביוה סָאװ ,ןטָאב

 וליפא רימ ייב .קרַאטש ױזַא רעקיטירק םעד ּפֶא ךיא גָאלש -- !יִא ,יַא ,יֵא --
 לָאז ,טגיילעג ,טנשקעעג ךימ ךיא בָאה ךָאד ,טכערעג זיא רע זַא ,טסואוועג ךיא בָאה
 .ןייז טנוזעג ןלָאז ,םימכח עטנייפעגּפָא ערעזדנוא ןופ דובכ ןרַאפ ,ןייז טדערעגסיוא טשינ

 ןיפ רענייא ךָאנ קיטירק א טימ סױרַא טערט -- ,זדנוא ייב רעביירש יד ---
 רעד רעביא ? סָאװ רָאנ ,אפוג ךַאז עכעלטפַאשנסיװ ןייק טשינ ןביירש ייז --- ,הרבח רעד
 זיא'ס זַא ,ןזיױװַאב ןוא ,ךיז ןעלטרעוו ,ערעדנַא ןפָארטש| ייז ,טסייה סָאד .ךַאז רעקיזָאד
 ,ךיז ןקיטפעשַאב ייז ןכלעוו טימ ,ךיוא ןינע םעד ןיא .ןביירש סע לָאז ןעמ זַא ,קיטיונ
 רעירפ ןיוש םעד רעביא טָאה ןעמ סָאװ ,ןסיוו טשינ ןליוו ןוא ןסיוו וצ ןָא טשינ ייז ןביוה
 תיב-ףלא רעד ,תישארב ןופ קידנבױהנָא ,ןושארה םדָא ןַא ךיז זיא רעכעלטיא .טגָאזעג
 "עג טשינ ןרעוו ערעזדנוא םימכח עקידרעירפ יד: .ײנסָאדפױא רעביא דימת ךיז טרזח
 ערעזדנוא ןיא ןשינעעשעג יד ךיוא .טשינ רכז ןייק ייז ןופ זדנוא ייב טביילב סע ,טכַאד
 טייצ רעזדנוא ןיא ןבירשרַאפ טשינ ןרעוװ ןשינעעשעג ליפ .םולח ַא יו ןדניוװשרַאפ ןטייצ
 'םעד רַאפ טעברַא ןַא זיא סָאד זַא ,טײקשירַאנ ַא ןייא ךיז טדער ןעמ סָאװ ,רָאנ רעבירעד
 ןכַאז יד ןעמענעצ ןענָאק טשהע טעװ רע .רוד ןקידרעטעּפש םעד ןיא רעביירש-עטכישעג
 ןעייג ,ןייז טעו סָאד ןענַאװ זיב ,לייוורעד רָאנ .תוינּפ םוש ןָא ,תמא רענייר רעד יו
 זַא ,םורַא טייצ ַא ןיא ,טעה-טעה ,ןוא ןרָאלרַאפ טייצ רעזדנוא ןופ ןשינעעשעג ליפ
 ןינב ַא ןעיובפיוא ןלעוו טעוװו ןוא רעשרָאפ-םוטרעטלַא ןַא וחנוא ייב ןייטשפיוא טעוװ סע
 טעוו -- ,טגָאזעג-סנייטשמ ,לַאירעטַאמ ךעלקיטש ענעפרָאװעצ ענעבילבעגרעביא יד ןופ

 עשרעניה ףיוא ןינב ַא ןייז סע טעוו ןצנַאגניא ןוא ,ןבָאה טעוװ רע יו ןלעפ רעמ םיא
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 ןעעז ,םיאיבנ ןענייז רעביירש-עטכישעג עשידיי זַא ,ןביולג לָאז ןעמ זַא ןדייס ,ךעלסיפ
 ויא סנטסקינייו .ךַאז ַא טשינרָאג ןופ ןבָאמ ןוא ,ןעשעג יא לָאמַא סָאװ סָאד ;זאובנב
 "וצכרוד ףיוא טנַאפלעה םעד -- ,לדָאנ ַא ןופ לכעל סָאד ןבעג ייז לָאז ןעמ זַא ונעג

 עכלעזַא ביוא ,סייוו טָאג רעבָא ,ןפַאשַאב ןיילַא ןיוש ייז ןלעו לכעל םעד ךרוד/ םיא ןריפ

 -שטנעמ א טימ רעקירָאטסיה ַא רעבָא רָאנ ,תורוד עקידרעטעּפש יד ןיא ןייז רָאג ןלעו
 ,טייצ רעזדנוא ןיא רעביירש עשידיי יד ןקיזלושַאב רעטעּפִׁש טעוו ,דנַאטשרַאפ ןכעל
 -ַאמ א רַאפ קלָאפ טענופ ןבעל סָאד טכיורצבעג טשינ ןבָאה יז . .סָאװ רָאנ ,ןפּפמיש ַײז זַא

 סָאװ ,ענעי רַאפ ןעיוב וצ ףיוא ףָאטש גונעג קידנטײרגנָא טיג ,םירפס ערעייז ןיא לַאירעט
 טימ ,םילוּפלּפ טימ ,"םירמאמ, טימ טכַאמעג שירַאנ ךיז ןבָאה ןוא ,יײז ךָאנ ןעמוק ןלעוו
 .ןגיולפעג טשינ ןוא ןגיוטשעג טשינ סָאװ ,סעיזַאטנַאפ טימ ןוא ,ןכַאז-ייב טימ ,םיחוכיוו
 ץנייז וצ ןבעגעגוצ רע טָאה -- ,ענעי ןרעװ טקנעשעג .טשינ סָאד טעװ ןטסנייממַא ןוא
 -גוא ןופ סרעביירש ענעי -- רעגניפ ןטימ ןהמלש בר ףיוא קידנטייט קנואוו ַא ט ימ דייר
 סיורג זיב ןיילק ןופ ןדנובץגסיוא ,קלָאפ סָאד טוג ןענעק סָאוװ ,טייצ רעקיטציא רעזד
 ,ןביירשוצנָא סָאד טליופעג ךיז ןבָאה ןוא ,ערעייז גנעג עלַא ןסייוו ןוא

 ןענערברַאפ טשינ םיא טלָאז ריא ,ארומ טָאה רע ,טרעטיצ עלעדנעמ .בר ,יתובר --
 ןופ טשימעצ ןיב ךיא יוװ קידנעעז ,עלעכיימש ַא טימ המלש בר טגָאז -- !ליומ ןטימ
 בר ,השקשינ -- ,גנורעדנואוורַאפ סיורג רַאפ קרַאטש ךימ עינימ ןוא ,רעטרעוו טמענעי
 טנערב ,סעומש ַא ןיא ןירַא ךיז ןזָאל ןוא ןציז ייז ןעוו ,םירבחמ ,תונּכס ןָא !עלעדנעמ
 ,טשינ ,הלילח ,רענייק טרעװ טנערברַאפ רעבָא ,טנערב סע ,רעייפ שילעה ַא ייז םִורַא
 -נייועג ַא ןיא רָאג וליפא ךיז ןרעקַאלפעצ םימכח ידימלת ,טולב סָאד ייז ןיא טדיז סָאד
 עניימ ,ךייא ןעק ךיא .ןליוק עקידנעילג יו עקידרעייפ רעטרעוו ןעילפ סע ,סעומש ןֿכעל
 ןטימ טדער ריא יוװ גנערטש ױזַא טשינ רָאג ןצרַאה ןיא טייז ריא זַא ,סייוו ךיא ,םיִרבֹח
 ןופ לייט ַא רָאֵנ ,טניימעג ָאד ריא טָאה ,םולשו סח ,סרעביירש עלַא טשינ ךיוא ,ליומ
 : טמוק סָאד ןענַאוװנופ ,ךיא סייוו ,דימת יוװ רעגנערטש ריא טייז טנייה ביוא ןוא  ,ייז
 ריא טייז רַאפרעד !קערש ַא .טלעוו יד טרעק סע ,רעטיוועג ןופ טייצ ַא טנייה !יא סע
 טרעדורעצ טנייה ןיב ךיא ,ןיילַא ךיז ןופ ךיא בָאה היאד ַא ,טגערעגפיוא רעמ טנייה
 ןשיווצ זַא ,ךיא סייוו סָאד ךיוא !רעדירב ,ןוצר-תע ןייק טשינ זיא סע ,טגערעגפיוא ןוא
 ,טגָאזעג טָאה רבח רעזדנוא יװ -- רעטעּפש ןרעוו טקנעשעג טשינ טעװ סע עכלעוו ,ענעי
 טניימ ,טייצ רעייז ןיא ,ןבעל רעזדנוא ןבײרשַאב טליופעג ךיז ןבָאה ייז טָאװ רַאפלעדו --
 רימ טימ טָאה/ס סָאװ ,;סָאד גנורעפטנערַאפ ַא רַאפ ןעניד ןענָאק רימ רָאנ ,ךיוא ךימ ןעמ
 רעד ןיא ,טגָאז ןעמ יוװ ,טגנעה סָאװ ,ןורא ס'דמחמ טימ יװ ױזַא טקנוּפ ןפָארטעג ךיז
 -ייא ןוא רעהַא רענייא --- ןביוא ןופ ןוא ןטנוא ןופ םיא ןעיצ ןטענגַאמ ייווצ לייוו ,טפול
 . .רַאפרעד ןוא ,ןיהַא רענ

 ,טניוו םָארטש ןטלַאק ַא קידנליפרעד . ,סעומש ןטימניא טקַאהעגּפָא טָאה המלש בר
 יד קידנשעלסיוא טשינ רעיש ,ןירַא רעמיצ ןיא טּפַאכעגנײרַא ךיז גנילצולּפ טָאה סָאװ
 בר .רדח-רעדָאּפ ןיא דניזעגזיוה םעד ןשיווצ למוטעג ַא ,ךערּפשעג ַא סעּפע ןוא ,ֿפמָאל
 רעד ןיא ,קירעביא טליפעג ךיז ןעקנירט-ייט ןכָאנ דלַאב ןבָאה רעטכעט ןוא בייוו סהמלש
 סױרַא ןוא ןענַאטשעגפיוא ייז ןענייז ,הרות ירבד ןדער סָאװ ,ןליבסנַאמ ןופ טפַאשלעזעג
 ,רדח םענופ

 ,ָאד לייוו ,אבוה םלועל קלח ןסיורג ַא יאדװַא ןבָאה םימכח ידימלת ןופ רעבייוו יד
 -ךימלת ַא ייב זיא ןכַאז ליפ ןוא טשינרָאג ייז ןבָאה ,ןענַאמ ערעייז ייב ,טלעוו רעד ףיוא
 ליפ רעייז טדער שטנעֶמ רעכעלנייוועג ַא ..ןשטנעמ ןכעלנייוועג ַא ייב יו טרעקרַאפ םכח
 זיא םכח-דימלת .ַא ןוא ,סנדמערפ ַא טימ -- ןיוש אטישּפ ַא ןוא ,בזיוו רענעגייא ןייז טימ
 ןפיוא שטנעמ רעכעלנייוועג ַא ,טשינ ךיוא רע טדער ביױו רענעגייא ןייז טימ וליפא
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 גנַאגנײרַא םייב ןוא ,טייז רעד ייב ריא ךעלעמַאּפ רע טייג -- סַאג רעד ףיוא ריצַאּפש

 םייב ןוא ביױו ןרַאפ טפיול ,טנַאּפש םכח דימלת ַא ןוא .ריא ךָאנ גנַאגסױרַא םייב ןוא

 טוט שטנעמ רעכעלנייוועג ַא .סיוארָאפ ןייג ךיז רע טּפַאכרַאפ גנַאגסױרַא ןוא גנַאגניײרַא

 םיא טוט ביױו סָאד זיא םכח דימלת ַא ןוא ,יז טנידַאב ןוא לטנַאמ םעד בייוו סָאד ןָא

 ַא ףױא טסעג ךיז וצ טעברַאפ רע זַא ,שטנעמ רעכעלנייועג ַא .םיא טנידַאב ןוא ןָא

 עצנַאג ַא ייז טימ םענייאניא טליּפש יז ןוא ןינמ םוצ בייוו ןייז ףרצמ רע זיא ,לטרטק

 טגָארט סנייז בזיוו סָאד זיא ,םיא וצ ןעמוק ענייז םירבח יד זַא ,םכח דימלת ַא ןוא ,טכַאנ

 זיא ,טקיטרַאפעגּפָא ךיז טָאה יז ױלַאב יוװ ןוא ,ייז טנידַאב ןוא ייט רעזעלג רעטנוא ייז

 .קעוַא דניוושעג טייג יז ןוא ,ייז ןשיווצ ָאטשינ טרָא ןייק רעמ ריא רַאפ ןיוש

 ,רימ .ענייז רעטכעט ןוא בייו סהחמלש בר טימ ןעוועג זיא עקַאט ענעגייא סָאד ןוא

 ןָא ךיז ןבָאה רימ זַא ,ױזַא ךַאז רעזדנוא ןיא ןָאטרַאפ ןעוועג ךיז ןענייז ,םימכח ידימלת

 טָאה סע ןזיב .ָאטשינ רעדָא ָאד ןענייז ייז כיוא ,קידנקרעמַאב טשינ ,ןסעגרַאפ רָאג ייז

 טָאה סָאװ ,םָארטש רעטלַאק ַא טליפרעד ןוא רעמיצ-רעדָאפ ןיא לוק רעייז טרעהרעד ךיז

 ךיז רימ ןבָאה ,ןריט יד ןיא יײעּפַאלק ַא טימ ,ןיירַא בוטש ןיא ןיהַא ןסירעגנייוַא ךיז

 ןוא רעטכעט יד ןופ ענייא ןיירַא זיא עליו ַא ןיא ךָאנ .ףָאלש ןופ יװ -- טּפַאכעגפױא

 :רעיוא ןפיוא רעטָאפ םעד טגָאזעג

 ןיא טכַאנ יד ןקיטכענרעביא ךיז טעב רע .ןעמוקעג זיא רוחב ַא סעּפע ,עטַאט --

 ,עלוש רעד

 זייב המלש בר טכַאמ -- !ןקיטכענ ךיז טעב ןוא סַאג רעד ןופ רוחב ַא ?סָאוו --

 ךָאנ ןוא תובנג לפיוו יז סעּפע זומ ָאד ,טסיזמוא טשינ זיא'ס -- טרעדנואוורַאפ ןוא

 !ןירַא רע לָאז -- .ןלעטשנָא עכלעזַא ךרוד טָאטש ןיא רָאפ טמוק ןכַאז עכלעזַא

 ןזיועג קידועמעש ךיז טָאה ,רענעגָאלשרעד ַא ,ןצעביז רָאי ַא ןופ ,רוחב םערָא ןַא

 םענופ טצענעגכרוד ,עטעטַאלעג ַא ,ענעסירעצ ַא ,ענייז עלעקטָאּפַאק סָאד .ריט רעד ןיא

 ,ןגיוא יד קידנזָאלּפָארַא טייטש ןוא ךיז טלסיירט ,ןגער

 בר טגערפ -- ,טכַאנ עבלַאה ןיא וטסליוו סָאװ ןוא ? רוחב ,וטסמוק ןענַאוװנופ ---

 ,סעכ טימ המלש

 .רעדמערפ ַא ָאד ןיב ךיא -- ,ליטש רוחב רעד טלמַאטש -- ,ןקיטכענרעביא ---
 עג ךיז טָאה -- !עלוש ןיימ ןיא רימ ייב זיא םיחרוא תסנכה ַא ,טסייה סָאװ ---

 ..!טייהרעטנוזעג ריד ייג ,ןלעטשנָא עכלעזַא ייטשרַאפ ךיא -- ,המלש 'ר טלטרעוי

 ּפָאק םעד קידנגױבנָא ,ליטש סױרַא רע זיא ױזַא ,ליטש ןײרַא זיא רוחב רעד יוװ ױזַא

 ונובר ,יוא ,ןוא .ןגיוא יד טימ זדנוא ףיוא ןָאטעג קילב ַא רָאנ ,טרָאװ ַא ןדער וצ טשינ

 ךיז ןבָאה טעבעג ןוא ליפעג ,ץרַאה לפיוו ,תוינערוּפ ןוא תורצ ,םירוסי לפיוו !םלוע לש

 ..!קילב ןקיזָאד םעד ןיא טקירדעגסיוא

 ןוא טכַארטרַאפ ,גנַאגקעװַא סרוחב םעד ךָאנ טפילברַאפ ןציז ןבילבעג זיא המלש בר
 טנעקרעד טשינ בָאה ךיא ןַא ױזַא ,טרעדנערַאפ ךיז טָאה סנייז םינּפ סָאד .טגרָאזרַאפ
 ַא ,רעטלַא ןַא טציז רימ רַאפ .ןעזעג גנַאל טשינ טשרע בָאה ךיא סָאװ ,ןהמלש בר םעד
 ,טשטיינקעצ קרַאטש טכיזעג סָאד ןוא ,ןברַאש רענעכָארבעצ .ַא רָאג ,רעכַאװש

 רענייק ןוא ,טסינ רעד ,טצענעג רעד .הרוחש-הרמ ַא ןלַאּפעגנָא ךיוא זיא זדנוא ףיוא
 .טינ טרָאװ ַא טדער

 ,ןטלַאּפש יד ןיא טזָאלב ,רעטצנעפ יד ןיא טּפַאלק טניוװ רעד ,טמשרוטש ןסיורד ןיא
 .ןײרַא בוטש ןיא ךיז ןּפַאכוצנײרַא ,טסייר ןוא סנעמיוק יד ןיא טלייה ןוא טזָאלב

 ןעגנַאגעצ ןוא ,טימעג רעוװש ַא טימ בוטש ןופ סױרַא ,ןענַאטשעגפיוא רימ ןענייז
 ,םיהַא ךיז וצ רעכעלטיא ךיז

6 
 א



 297 ט"גמ עלעדנעמ .רמא

 .טנוװָא ןיא ןהמלש בר ייב לָאמַאכָאנ טלמַאזרַאפ ךיז רימ ןבָאה גָאט ןטייווצ ןפיוא

 ןייז ןופ סױרַא טשינ גָאט ןצנַאג םעד זיא רע ןוא קיטיײיװּפָאק טליפעג טָצה המלש בר

 ,ןעמוקעג ןענייז רימ זַא ,ןגָאז םיא וצ ןעגנַאגעגנײרַא סנייז בייוו סָאד זיא ךָאד .רעמיצ

 ןוא סיורג ױזַא טשזנ זיא רעמיצ סָאד ,ךיז וצ ןטעברַאפ זדנוא רֶע טָאה עקַאט דלַאב ןוא

 ןוא ,לבעמ ןוא טנעוו יד .ךעלעקניוו עלַא ןיא קיטכיצ ,ןייר ,תחנ ַא סעּפע ןטרָאד זיא'ס

 םייב טנעלעגנָא טציז המלש בר .םכח'דימלת ַא טניואוו ָאד זַא ,ןגָאז רעכיב סעפַאש יד

 טגיל םיא רַאפ .ןגיוא עטכַאמעגוצ:-בלַאה טימ ןעקנַאדעג יד ןיא טפיטרַא שיטיביירש

 טכער טשינ ךָאנ ןעּפ ַא ךיוא ,רעטרע ליפ ןיא טקעמעג ןוא ןבירשרַאפ ריּפַאּפ ןגיוב א

 -רעד ,טקרעמַאב טשינ זדנוא תליחת רע טָאה ,גנַאגנײרַא םייב .טניט ןופ טנקירטעגּפָא

 ןעמונעגוצ ךעלטניירפ זדנוא טָאה ןוא ןָאטעג ּפַאכ ַא ךיז רע טָאה ךָא

 ןופ רעגייטש רעד יװ ,םילוח-רוקב ןופ הווצמ יד םיא ןיא ןעוועג םייקמ ןבָאה רימ

 ,סיוא ייז ןכַאל ,ןייװ הלוח-רקבמ ןעמוק ייז זַא ,ןדיי ייב זיא רעגייטש רעד .זיא ןדיי ַא

 ידכב ,שינעדערנייא ַא רָאג זיא'ס זַא ,טיײהקנַארק רעד טימ ןקנַארק םעד ,טפַאשביל רַאפ

 ןייז ףיוא רעכעלטיא רסומ ךיוא םיא טגָאז ןעמ .קָאטיײװ םעד ןרעגנירגרַאֿפ םיא לָאז ןעמ

 -גיק טימ בייוו ַא טָאה ,רעגולק ַא ,ךיז טכַאה ,דיי ַא סָאד טמענ יװ :טגָאז רענייא .גנַאג

 רעטייוצ רעד !סע ךיז טקישעג יו ,קנַארק ןגילרעדינַא ךיז ,ןכַאמ שירַאנ ךיז לז ,רעד

 רעסעב ,טײהקנַארק רעד ףיוא יײּפש ַא וט ,ןקָאטיײװ ענייד קעװַא ףרַאװ ,ןבעל'כ :טגָאז

 רימ זַא ,עז ןוא ,רעטכעט ענעסקַאװרעד ערה-ןיע ןָא ָאד זיא ריד ייב זַא ,ןעניזניא בָאה

 תויאר םיא טגנערב ןוא .תונותח ערעייז ףיוא ןצנַאט ,םשה הצרי םא .ןכיגניא ,דלַאב ןלָאז

 ,ןדירעמ יד ןופ ןוא סעשזירק יד ףיוא ןלַאפ םענופ ,םענייז ןגָאמ םעד ןופ ,ןײלַא ךיז ןופ

 ,םשה ךורב ןוא ,טנוזעג ןיב ,טשינרָאג ...ןגעווטסעדנופ ,ןָאטעגנָא תורצ םיא ןבָאה סָאװ

 עקַאט ,ייברעד קידנבעג ,סעומש ַאזַא טריפרַאפ ָאד ןבָאה ענעי סָאװ ,טייצ רעיז ןיא

 ,תואופר ענדָאמ ינימ סעּפע ,קנערק טימ ןרָאװעג טוואורּפעג ןענייז סָאװ ,ןשטנעמ יו

 יא :קידנגָאז ,רוציקב טכַאמעגּפָא סניימ ךיא בָאה -- ,ןקריו טעוװס זַא ,קידנעייז-ברע

 ענױזַא ןיא .רוטּפ ןוא ,גהנמ ןשידיי ַא ןייז וצ םייקמ ידכ רָאנ -- !המלש בר ,ןבעל'כ

 סָאד סָאװ ,ץראה םע  ַאזַא ךיא ןיב ,תוכרבו ,תומחנ ןעוועשטניוו ןיא ךיוא יו ,ןכַאז ינימ

 ,ָאטשינ רימ וצ ןכיילג

 ַא עלעטסעק ַא ןופ סױרַא טמענ ןוא טייג ,טרָא םענופ ףיוא ךיז טביוה המלש בר

 :טנָאז ןוא זדנוא רַאפ רעדינַא סע טגעיל ,ףיוא םיא טדניב ,עלעקעּפ ןיילק

 ,ךייא רַאפ טגיל סָאװ טעז ,יתובר ,טקוק --

 -ּפענק ענענייב עסייוו --- ,סױרַא ךיילג עלַא רימ ןגָאז --- ,רימ ןעעז ךעלּפענק --
 ? סנױזַא סָאד זיא סָאװ ,אלא .ךעל

 ףיוא טַאהעג בָאה ךיא סָאװ ,עלעקטָאּפַאק קיצנייא ןיימ ןופ ּפענק יד ןענייז סָאד --

 רעד ןיא םייה ןיימ ןופ ןרָאװעג טלגָאװרַאפ טנגוי רעד ןיא ןיב ךיא ןעוו ,בייל םֹוצ רימ
 ּפָאק ןטימ קידנעלקָאש ,המלש בר טגָאז -- ,רָאי קיצרעפ ַא טימ קירוצ ,עטיל

 סָאװ ןוא ,ןייז-טנוזעג-טשינ רעיא טימ ּפענק יד ןעגייז תוכייש ַא רַאפ סָאװ רעבָא --
 ,הישק עסיורג ַא זודנוא זיא ?טנָאמרעד ייז ןיא טציא דָארג ךיז ריא טָאה

 ךיא טלָאװ יאוולה !ןָא טוג רעייז ךיז ןרעהעג ייז ,ךייש ןוא ךייש זיא'ס ,יוא --
 קידנצעז ,ץפיז ןרעטיב ַא טימ המלש בר טגָאז -- ,ןסעגרַאפ ןעוועג טשינ ןטכענ יז ןיא
 ןיא ןעקנוזרַאפ עלייוו ַא טגיױוש ןוא ןגיוא יד טכַאמרַאפ ,לקנעב ןייז ףייא קירוצ ךיז
 .ןעקנַאדעג יד

 .םירובד ענױזַא טימ זדנוא וצ ךיז טדנעוו ןוא ּפָאק םעד ףיוא רע טביוה ךָאנרעד
 ןיב רעטקַארַאכ ןסייה ןיימ רעביא זַא ,יתובר ,ךייא רַאפ הדוותמ ךיז ןיב ךיא --

 םערָא ןַא ןבירטעגסױרַא בָאה ךיא ,הריבע רעברַאה ַא ןיא ןרָאוועג לשכנ ןטכענ ךיִא
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 -עג טָאה סָאװ ,ןקירעגנוה ַא ןוא ןטעקַאנ ַא ,ךעבענ ,ןטזָאלרַאה ַא ,ןטלגָאװוַאפ ַא ,לגניי
 -ידעדיינש-ןגער רערעטצניפ ַאזַא ןיא עלוש ןיא רימ ייב ןקיטכענוצרעמיא םימחר ןטעב
 רע ,הנוכ עטכעלש םוש ןייק ייברעד טַאהעג טשינ טָאה רע ,יתובר ,ןיינ .טכַאנ רעק
 םירוחב-הבישי יד ןופ רעכיז זיא רע ,רעמ ךָאנ ןוא ,רעטלגָאװרַאפ ַא ןוא רג ַא תמאב זיא
 -עגסױרַא רָאנ זיא רע יװ ,עקַאט דלַאב ןרָאװעג רָאלק רימ זיא סָאד .עטיל רעד ןיא

 "יז השקב רעד ןופ עקַאט ןוא ,גנודיילק ןייז ןופ ,הענכהב םענייז ןייטש םענופ ,ןעגנַאג
 סניוזא םיא טעוו'ס .רעניה ַא רענייא ןעמוק טינ טעוװ השקב ןימ ַאזַא טימ אפוג רענ
 ,עטיל רעד ןיא לקניוו ַא ץעגרע ןופ רערעדנַאוװ ַא אקווד רָאנ ,וליפא ןלַאפנייא טשינרָאג
 ,םירוחב עמערָא יד רַאפ תוינסכא רַאפ ןטרָאד ןעניד תובישי ןוא םישרדמ-יתב יד סָאװ

 עגנוי עניימ ןיא ,רָאנ לָאמ ןייא טשינ ןרָאװעג טוואורּפעג טימרעד ךָאד ןיב ןיילַא ךיא
 טנָאקעג טשינ ,שפנ-תמגע סיורג ןיא טכַארברַאפ ךיא בָאה טכַאנ עקיטכענ יד .ןרָאי
 גנַאב רימ טָאה ױזַא ,טגָאלּפעג ץרַאה סָאד רימ טָאה ךעלקערש ױזַא ,ןכַאמוצ גיוא ןייק
 ,טלַאטשעג ןיימ ךיוא ךיילגוצ ןוא לרוחב םענעגָאלשרעד םעד ןופ טלַאטשעג יד .ןָאטעג

 עצנַאג יד טכעוושעג רימ רַאפ ןבָאה ,רע יו טדיילקעג ,לגניי ַא ןעוועג ךָאנ ןיב ךיא ןעוו
 סָאד רימ רַאפ טייטש ךיז קידנעלסיירט-קידנרעטיצ .טקינײּפעג ךעלקערש ךימ ןוא טנַאנ
 םינּפ ןפיוא ,תורצ ענייז ןלייצרעד ענייז ןגיוא יד רָאנ .טגייווש רע .לרוחב עכעלקילגמוא
 -וה ַא ףיוא ,טקינײּפעג ַא ףיוא תונמחר בָאה : טעבעג ַא טקירדעגסיוא טגיל םענייז
 ַא ןיא ןקיטכעג ריד ייב רע לָאז ןוא ,ןטעקַאנ םעד ,ןדמערפ םעד ןײרַא םענ ,ןקירעג
 ףליה טָאטשנָא רעבָא ,ףליה ףיוא טרַאװ ןוא ץרַאה ןכָארבעצ ַא טימ טייטש רע !עלעקניוו
 טייג טמעשרַאפ ןוא ליטש .סױרַא םיא טביירט ןעמ ןוא ,קיה ַא םיא ףיוא ןעמ טוט

 רעקרַאטש רעד זַא ,לסקַא םעד ןָא טגייב רעכַאוװש ַא יוװ ,ּפָאק םעד קידנגױבנָא סױרַא רע
 ,רָאפ רימ ךיז טלעטש ,טמוק !טמוק עניימ ןוא ,קשוַא טלַאטשעג יד --- ןגָאלש םיא ליוו

 וטסָאה ױזַא טָא ,המלש בר .,רָאנ ךיז ןָאמרעד :טגָאז ןוא ןרָאי עקידרעירפ רימ טנַאמרעד

 וטסיב ױװַא ןוא ,הבישי רעד ןופ קידנעײגסױרַא ,טנגוי ןייד ןיא ,טלגָאװעגמוא ךיוא ךיד
 םעד ןיא ָאד סָאװ ,ךעלטעטש יד ןופ ענייא ןיא ןעמוקעג עלעגזיפ טלגָאװרַאפ ַא יו ךיוא
 ןוא ּפענק ענרענייב עסייוו טימ עלעקטָאּפַאק ןסירעצ ַא ןיא זיולב ןוא טעקַאנ ,טנגעג
 ,ןגײלרעדינַא ּפָאק םעד ןטרָאד ןזָאל ךיד לָאז ןעמ .שרדמה-תיב ַא ןיא ןטעבעג ךיז טסָאה
 טָאה יו ?ןדנעטשמוא עטוג ןיא טנייה ,רענייא ששר ,טכעלש יױװַא סע וטסיב עשז-יוו
 ריד זיא/ס ןוא ,ץירּפ רעצנַאג ַא ןרָאװעג טסיב וד זַא ,טנייה ץרַאה סָאד ןגָארטרַאפ ךיד
 ,םענעגָאלשרעד ַא ,ןטנלע ןַא ןרעטייורעד וצ ,טוג ץנַאג ףליה סנטשרעביוא םעד טימ
 רשפא טסָאה וד זַא ,ןעמונעגנָא ? דנַאטש ןייז ןיא ןעוועג לָאמַא טסיב ןיילַא סָאװ ,ךעבענ
 ,טלעג סעּפע ןבשג םיא טגעמעג וטסָאה ,רעגעלטכַאנ ַא ריד ייב םיא ןבעג טנעקעג טשינ
 רעד ןופ הבדנ ַא טינ ביוא ,ןטסקינייװ םוצ .,אינסכא ןַא ןיא ןקיטכענרעביא ןענָאק לָאז רע
 ,גונעג טשינ ,וד ןוא .ליומ ןטימ טרָאװ טוג ַא ןבעג טנעקעג םיא ךָאד וטסָאה .ענעשעק
 -טױרַא סואימש ױזַא םיא וטסָאה ,סענעי טשינ ןוא סָאד טשינ ןבענעג טשינ טסָאה יד סָאװ
 דניצַא ןוא ןטכענ יו ךיז ןגָאלּפ ַאזַא ,רעדירב ,טכַאדעג ךייא רַאפ טשינ ,יוא .ןבירטעג
 ! ךיוא ךָאנ

 ןהמלש בר ךיא טסיירט -- ןצרַאה 8 צ ױזַא טשינ ךייא טמענ ןגעווטסעדנופ ---
 .סיוארעד טשינ ךיז טכַאמ רענייק ןוא ,ןכַאזיב ,םישעמ עכלעזַא טּפָא רעייז .טפערט סע
 עלַא עקַאט ןוא ןריקנַאב עטמירַאב יד ,םירחוס עסיורג יד-טָא ,רעגײטשַא ,ןעמענ רימָאל
 ,קידתונמחרב טשינ ,ןשטנעמ ערעייז טכעלש יוװַא ןעלדנַאהַאב סָאװ ,ערעזדנוא םיריבג
 -עגפיוא ייז ןענייז עלַא טעמכ ?ןיילַא ייז ןענייז (ןייז טשינ יאנג ןייק וצ ייז לָאז רעוו
 םיתרשמ ןעוועג ייז ןענייז טנגוי רעד ןיא .עלָאר יר טנייה ןליּפש סָאװ ,םיתרשמ ענעמוק
 ןײרַא ןטַאט-סטנַאט ןיא םיטַאבעלַאב טרעייז ןופ טזיילעג ןבָאה ןוא תוינסכא ןוא ןטיילק ןיא
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 -ַאב זיא יז טניז ןופ טלעוו רעד ןיא טלעטשעג ןיוש| זיא ױזַא .גָאט .ַא לָאכ טרעדנוה
 וצ טשינ ,טסיימש ,טנַאה ןיא שטייב יד טָאה סע רעוו ,ךיז ןסעגרַאפ עלַא ,ןרָאװעג ןכאש
 שטייב רענעגייא רעד ןיפ ןילַא דובכ ןייז טימ רע טָאה ןטכענ טשרע זַא ,ןעקגע זעג
 ףיוא .ןורכז םעד וצ ןעמענ טלעג ןוא תוזע ,לטייב קידכעלייק ַא .ץימש טּפַאכעג עקַאט
 רע טָאה ,טלעג רענייא טמוקַאב .עבטמ יד טקעדרַאפ זָאנ רעדו ןיא יולפ ןוא רעלעפ עלֶא
 .טלעוו ענעי ןוא ט?עוװ יד

 -- ,המלש בר טרעפטנע -- ,רעפטנע ןייק טשינ ןענייז רעטרעוו-טסיירט עדעיוא --
 עכעלנייוועג .ַא זיא סע לייוו ,רָאנ רעבירעד ןייז וצ סטכעלש ףיוא טינ טרעה סטכעלש סגנד
 ןיא ןשטנעמ ךס ַא ייב טפָא םיא טניפעג ןעמ לייו ,טימרעד אטח ַא ןכַאמ רעכ .ך
 -ביוט ,היאר עקיּפמוטש ַא זַא ,רעגײטשַא ,ןגָאז לָאז ןעמ יו ,ליפ ױזַא טסייה ,טלעוו רעד
 תואמזוג-אמזוג ָאד ןענייז טלעוו רעד ןיא לייוו ,רעלעפ ןייק טשינ זיא ןעלמַאטש ןוא טייק
 -הצי רעד ייס זַא ןעמוקסיוא ךָאד זומ ,ױזַא ביוא םורָאװ .עדנילב ןוא עמוטש .עליוט
 טרעוו טשינ ןענייז טייקסטכעלש ןייז טימ ערה"רצי רעד ייס ןוא טייקסטוג ןייז טימ בוט
 דלוש ןיימ רימ ייב סייוו ךיא .ערעייא דיר יד טסיזמוא ,עלעדנעמ בר ,ןיינ .רעיירד ןייק
 ,טכעלש טלדנַאהעג בָאה ךיא ֹוַא ,ליפ ןוא

 ךיז טסליופ וד סָאוו רַאפרעד רטומ ַא ןײלַא טָאג ןופ עקַאט וד טטָאה סָאד טָא --

 טָאה לָאמ לפיוו -- ,הרבח רעד ןופ רענייא טגָאז --- ,עטכישעג-סנבעל ןייד ןביירשפיוא
 ,טגלָאפעג טשינ טסָאה ןוא ןָאט סָאד טסלָאז וד ,טגָאזעג ןוא טגָאזעג ריד ןעמ

 ןביירטוצפיוא ןעמוקעג טָאג ןופ חילש ַא יוװ עקַאט זיא לרוחב עקיזָאד סָאד טא ---
 רעטנוא טפלעה -- ,ןרָאי עקידרעירפ ענייד ןָא ןענָאמרעד ךיז ףוסל טסלָאז וד זַא ,ךיד
 ןיא טנָאמרעד ךיז עקַאט קידנליװ טשינ דניצַא וטסָאה טָא --- ,רענייא ךָאנ ןטשרע םעד
 "וצנָא ןעמענ ןענָאמרעד ךיוא ךיז וטסלָאז יאוולה ןוא ןֹרָאי עגנוי יד ןופ ךעלּפענק יד
 -רַאפ טשינ ןלָאז סע ידכ ,טייצ רענעי ןיא ,לָאמַא ןדיי טבעלעג ךיז טָאה'ס יוװ ,ןביירש
 | | ,ןיירַא רעסַאוװ ןיא יוד ןרעוו ןלַאפ

 בר טוט -- !ןצרַאה ןיא רימ ייב טציא סָאװ ,דוס םעד טגָאזעג ךייא טָאה רעוו --
 קידנגיל טכַאנ עקיטכענ רעגעלעג ןיימ ףיוא --- ,םיא טמַאלפ םינּפ סָאד ןוא גָאז ַא המלש

 ץילב ַא יו רימ זיא ,קערש ַא טמערוטש ןסיורד ןיא זוא ליטש זיא בוטש ןיא ,ןגָארטרַאפ

 סנשטנעמ םעד ןיא טציז סָאװו ,רעגיילסיוא רעד ,רעפערט רעד טָא ,קנַאדעג רעד -- ןיײרַא
 ןופ רימ קנואוו ַא זיא לרוחב םעד טימ השעמ יד זַא ,טגיילעגסיוא טָאה ןוא -- ,ץרַאה
 !ביירש :טגָאז ןוא ךימ ןביירטוציצ ףיוא טשינ רע טרעה ןָא טייצ רענעי ןופ ןוא ,ןביוא
 סָאװ ,סרוקיּפא םעד וליפא טגניווצ סָאװ ,סנױזַא לָאמַא רָאפ טמוק ןבעל סנשטנעמ םעד ןיא
 -צלַא סָאװ ,רעכלעזַא ,רענעגרָאברַאפ ַא ןַארַאפ זיא'ס זַא ,ןביולג ,החגשה רעד ןיא טנקייל
 טימ ,ןעגנוגנידַאב עכלעזַא ףיוא ,טייצ ריא ןיא ךַאז עכעלטיא ,םיא ךרוד טײטשַאב גניד
 לזמ סָאד ןיוש זיא ױזַא זַא ,סיוא טעז סע .הליחתכל ןופ ןרָאװעג טלעטשעג זיא סע עכלעוו
 טימ ץלַא טלעו רעד ןיא ןייג סע לָאז רימ זַא ,טרעשַאב רימ ןיוש זיא יױזַא ןוא סניימ
 ףיוא רענטרעג יד ןשיווצ ןוא ערַאמכ ַא טרעוו גנילצולּפ .טייצ-סגנילירפ זיא'ס .םערוטש
 ןפיוא עלעטיה ַא טימ ,לדמעה ַא ןיא ,סעװרָאב עלעגניי ַא ךיז טפיול וָארג םענירג-שירפ
 עלַא ןיא ךיז ןפרַאװ ךעלעגייא יד ,ןלייוו"וצ ךיז קידנלעטשּפָא ,דניוושעג טפיול .ּפָאק
 ןיב סָאד דניק סנעי .עלעזעה ַא ייב יו טלעטשעגפיוא וצ-ןרעה ךעלרעיוא יד ןוא ,ןטייז
 עניימ ןגיוא יד ףיוא לָאמ ןטשרע םוצ רימ ךיז טנפע לָאמ סָאד .ןיילַא דובכ ןיימ טימ ךיא
 ןוא ךימ קעלּפטנַא ךיא -- ןיב ךיא יו ןצנַאגניא ןיילַא רימ וצ ךימ קעלּפטנַא ךיא ןוא
 ךימ ךיא ןיפעג ןילַא רענייא .רימ רַאפ טייטש סָאװ ,דליב םעד ףיוא טפַאגרַאפ ביילב
 ןייא ןופ טױלּפ ַא .דרע ןוא למיח רָאנ .ָאטשינ םורַא שינעפעשַאב קידעבעל ןייק ,ָאד
 ,ךיוה רעד ןיא ןביוא ּפַאלק ַא ,ץעז ַא טיג טָא .טייז רערעדנַא רעד ןופ טיולּפ ַא ,טייז
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 ,טרָאד תולוק עקרַאטש ךס ַא ףיֹוא ךיז קידנלַאפעצ ,טלעוו רעד ןיא ךיז טלקייק לוק סָאד

 ןופ רעדער ןּפַאלק סָאד ָא -- .למיה ןיא קוצ ַא טימ ןעילפ ןעגנַאלש עקידרעייפ ןוא

 טימ טעקסַארט ,למיה ןיא טרָאד סע טרָאפ טָאג ;רימ ייב ךיא טכַארט ,ןגָאװטיײר סטָאג

 סע ,דרע'רד ןופ ףיא ךיז טביוה ביוטש ןופ לייז ַא .ןעילפ ןעקנופ שזַא שטיינ רעד

 רעמערַאװ רעביל ַא ,ןגער ַא סָאג ַא טיג דלַאב רָאנ ,לדזירד ַא יו ךיז טיירד סע ,ןיז טגָאי

 -טרעג יד ןיא גרַאוװנירג ףיוא שזַא ןקיוּפ סנּפָארט עסיורג ,שינעקיווקרעד .ַא רָאג ,ןגער

 םייב רעדניק יװ ,ךעלעּפעק יד ןייא ןגיוב עקשטעגנוי לבָאנק ,עלעביצ ,ךעלכעטער :רענ

 רעטרעדנוה ןופ ןעיָאל ןסיורד ןיא .ןגינעגרַאט טיט ךיז ןגָאװצ ןוא ,סיוש ןיא ןעמַאמ

 ,רעטיױו ,רעטייו קידנסילפ ,ףיונוצ געוו ןפיוא ךיז ןעמענ ,ךעלעקניר עניילק רעטרע

 דָאר ַא ,ןגָאװטיײר ןייז ןופ דָאר יד זייוו א ךיז טוט טָא ןוא .ןרעיוא יד ןיא קידנעשזוש

 ,טברַאפעג ןייש-רעדנואוו סױרַא ךיז טעז עבלַאה ַא ַא רעבָא רָאנ .למיה ןיא טרָאד עסיורג ַא

 ןופ טרָאד סױרַא טייג ןוז יד .ןגעקטנַא ןייש קיטכיל ַא סעפצ ןוא ,ןקוק וצ ןגינעגרַאפ ַא

 טבייש ,דרע רעד וצ קוק ַא טיג ,הּפוח רעד רעטנוא ןופ ןתח ַא יװ ,דָאר רעד רעטנוא

 .טיור ייז ןרעוו --- סגקלָאװ יד וצ קנואוו ַא ,יז
 -וד טימ .ענייז טלעוו יד ןוא טָאג ,ןײלַא ךימ ןענעקרעד םענופ בייהנָא רעד זיא סָאד

 סָאד ןוא לָאמ ןטשרע םוצ ןרָאװעג טקעלּפטנַא גנידצלַא סָאד רימ זיא ןצילב ןוא ןרענ

 -נואוו סָאד טָא .םערוטש םעד ךרוד ןבעגעג ןייש ַא רימ ןיא טָאה דנַאטשרַאפ עכעלשטנעמט

 סע ךיא ליוו ,ךיא לעװ קיבייא .ןצרַאה ןיא ןטינשעגנייא רימ ךיז טָאה דליב עכעלרעד
 םורַא רוטַאנ רעד ןופ ןושל םעד ןוא ,רימ רַאפ עמַארָאנַאּפ עצנַאג יד ןסעגרַאפ טשינ

 -לושמוא ןַא ןופ ץרַאה ןטימ טליפעג סע בָאה ןוא ןענַאטשרַאפ טלָאמעד ךיא בָאה רימ

 ,ןטרָאג ןופ ןסקיװעג ןוא רעצכעטיירק יד ןופ ןושל םעד ןענַאטשרַאפ בָאה ךיא .דניק קיד

 ןיא קידנגיל טעקַאװק שָארפ ַא סָאװ ןוא ,ןעלפַאלּפ רעסַאװ ךעלעניר יד סָאװ ,דיל סָאד

 ,ןענַאטשרַאפ טוג ךיא בָאה -- ןגיוא עסיורג רָאּפ ַא קידנלעטשסיוא ,זדלַאה ןזיב עטָאלב

 ןיב ךיא זַא ןוא .יז יו לוק ַא ףיוא ךיוא קידנעקַאװק טרעפטנעעגּפָא ריא ךָאד בָאה ךיא

 -גכיילגסיוא לַאטש םענופ לבלעק סָאד סױרַא זיא ,זיוה רעזדנוא ןופ ףיוה ןיא ןעמוקעג

 ןוא ,טעקעמעג ןוא קע םעד קידנבייהפיוא ןוא ּפָאק םעד קידנזָאלּפָארַא ,רענייב יד קיד

 ,קידנעשטשיּפ טסימ ןיא טקיּפעג ןוא ךעלרעדניק עריא טימ ןוה יד סױרַא ךיוא זיא'ס

 ךיוא .וקיר-עק-וק טכַאמ ןוא ,קידרעּפָאה רעייז ,תויממוק סיוארָאפ טימ-טייג ןַאה 'ועד ןּוא

 -ַאאמ ןוא טנַאװ ןפיוא ךיז טעקבַארַאק ,ךַאד םענופ ּפָארַא טייג יז יו ,ךיא עז ץַאק יד

 ןייז ףיוא טרעפטנעעגּפָא ןכעלטיא בָאה ןוא ,ןליוו ייז סָאװ טסואוועג ךיא בָאה .טעקוא

 רָאנ ךיא בָאה ןענַאטשרַאפ .לוק ןפיוא ךיוה טעשטשיּפעג ,טעקואימעג ,טעקעמעג :ןושל

 סעמַאמ רעד טיײידַאב סָאוו ןוא ןבעגעג רימ טָאה עטַאט רעד סָאװ ,שטַאּפ םעד טשינ

 ןסיוא ןענייז ייז סָאװ ;ןגער םענופ סַאנ שטיפ ןעזרעד ךימ טָאה יז זַא ,רימ ףיוא יירשעג

 רימ ןופ ןעוועג ןסיוא ןענייז ןשטנעמ ערעדנא ןוא יבר ןיימ סָאװ ןוא לָאמטסנעד ןעוועג

 ןיטשרַאפ טנעקעג טשינ ךיא בָאה סָאד -- ךָאנרעד

 ,עלייוו ַא קידנגייווש: לוטש ןופ לשטנערַאּפ םוצ ּפָאק ןטימ וצ ךיז טרַאּפש המלש בר

 קרַאטש זיא רע זַא ,ןענעקרעד וצ ןעוועג זיא ןגיוא יד ןוא םינּפ ןייז ןופ קורדסיוא םענופ

 טָאה ןבעל ןײז .טכָאקעצ יֹוזַא זיא רע סָאװרַאפ ,ןענַאטשרַאפ ןבָאה רימ ןוא טכָאקעצ

 רעביא ףױרַא-גרַאב רע טייג טָא .רענייטש טימ רענרעד לופ געוו ַא יוװ ןגיוצעג םיא ךיז

 םייב ,דניצַא .ןטנורגּפָא עפיט ןיא ּפָארַא ךיז רע טזָאל טָא ןוא סעלַאקס עקיציּפש עכיוה

 ךָאנ ,תוכמ ,ןדנואוו יד רעגניפ ַא טימ ןרירנָא םייכ ןוא תורצ ךעלקעּפ עטלַא יד ןענעפע

 ,ןסיורג א רעייז ץרעמש ַא ,ץרעמש ןליפ ייברעד ןעמ זומ ,עטלייהעגסיוא טשינ ןצנַאגניא

 ,ןדייר וצ רעטייוו ןָא רע טביוה ,לסיבַא ךיז קידנקיאורַאב

 -יא ביױהנָא ןיא ןטכענ זיא רעכלעוו ,סעומש ןיימ ךייא ןקידנע דניצַא ליוו ךיא ---

 יווַצ ןשיווצ ךיז טניפעג עניימ ןעּפ יד זַא ,טייצ עגנַאל ַא ןיוש .ןרָאװעג טקַאהעגרעב
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 ןדמחמ ןופ ןורָא רעד יו ,רערעדנַא רעד ןופ ענייא רױּפַאק טקנוּפ תועד ענעדישרַאפ
 תועד יד ןופ ענייא סָאװ טייצ רעד ןיא ,ןטענגַאמ ייווצ ןשיווצ ,טגָאז ןעמ יװ טיול ,טגנעה

 ּפָא יז טלַאה ןגעקַא סָאװ יד זיא ,רעירפ סָאװ ןכַאז עטלַא ןביירשַאב וצ ןיהַא יז טיצ
 ייוצ עקיזָאד יד ןוא .רָאפ טייג טייצ רעזדנוא ןיא סָאװ ןביירשַאב וצ רעהַא יז קידנעיצ
 ןייא רעביא ךיז ןגירק רעמערק ייווצ יו ,רימ ןיא ערעדנַא יד טימ ענייא ךיז ןרַאּפש
 לָאז טָאג :טגָאז רענייא .הרוחס סנרעדנַא םעד רענייא ייברעד ?לידנכַאמ טשינוצ ,הנוק

 ייב ןטייצ עקיטנייה םיטישכת ענייש יד ןופ ןוא הרוחס רעיינ רענדָאמ רעד ןופ ןטיהּפָא
 -עדנעלברַאפ ןגיוא ַא ןוא ,לדניווש ערוּפ רָאנ רעמ טשינ זיא טסעז וד סָאװ ץלַא !ןדיי
 ןסיורד ןופ טברַאפרַאפ ,טצוּפעגוצ ,יוא ענעזָאלבעגסיױא ןַא ,ךעלברעש עטרעבליזרַאפ ,שינ
 טימ ,ןליוו ַא סנייז טימ ּפיט רעטכע ןייק ָאטשינ זיא'ס .קינייוועניא ןופ ,עפ ,קיצומש ןוא
 סעלקוק יוװ ,טגָאזעג-סנייטשמ ,סמלוג עטלעטשעגנָא רָאג סעּפע .רעטקַארַאכ םענעגייא ןייז
 ַא סױֹרַא ךיז ןופ ןביג ןוא ןעגנילק ,ןזָאלב ,ןקיוּפ ,ךעלעּפיל ןענעפע ,ךיז טכַאד ,ענױזַא
 יז זָאל ,ןבעל'כ .עלעקנישזורּפ ַא סעּפע ךרוד רָאנ ,המשנ רעקידעבעל ַא ןופ טשינ לוק
 -ייא ןַא טָאה סע ןוא טבעל סע סָאװ ,עשרעטָאפ ץלַא ןקיטנַא רעסעב ךייא טַאנ ןוא ,ּפָא
 טקוק ןוא הרוחס ןיימ ןָא טקוק ,רימ וצ טמוק :טיירש יד עשז-ןגעקַא ...טרעוװ םענעג
 ,ךזי בר ,ךייא גוט סָאװ ,ךעלטעלב-תורבק טימ ןיוש טקעמש סָאװ ,סנעי ףיוא טשינ
 ןדיי זַא ,טלעוו רעד ןיא עקַאט ךָאד ןעמ טיירש ףיורעד ףיוא -- ןלַאז עטלמישרַאפ

 טעה-טעה "יז טגיל ּפָאק רעד ןוא טלעוו רעד ןיא ןקיטציא םענופ ּפָא ךיז ןסייר סנטסיימ

 וצ טשינ רעטניהַא םינּפ םעד טימ טרעקעגמוא ןעייג ייז ,טיהנעגנַאגרַאפ רעד ןיא
 יב -- תוגהנה ערעייז עלַא ןיא ,ןלַאפ ןוא ךיז ןעלכיורטש ,געו םעד ךיז רַאפ ןעז
 ,עטױט יד יו ייז ןענייז רערעייז רוטַארעטיל רעד ןיא ןוא לוש ןיא ,בוטש ןיא ךיז
 -עג זיא טבעל רע זַא דיי ַא .טיוט ןכָאנ ייז ןעניימ ןבעל ןוא ןבעל םייב ייז ןענייז עטיוט
 עלַא -- הבצמ רענייש ַא טימ ןביוהעג רע טרעוװ טיוט ןכָאנ טשרע ,טשינרָאג יו טנכער
 -רעדעצ ןרעוו עלעביצ ,ךעטער .םכח ַא ,בידנ ַא ,רשיו םת לוטיט םעד ןעמוקַאב םיתמ
 ,טשינרָאג ייז ייב זיא טנייה רעד ,ללכה .םלוע-תיב ןפיוא ןתיול ַא -- עטָאלּפ ַא ,רעמייב
 ןיא ,טונימ דשסייה רעד ןיא ךַאנ עקַאט טרָאפ ןבעל דקיע רעד ךָאד זיא רעבָא ןתמא ןיא
 שינעפעשַאב קידעבעל ַא יװ ךיז טקיטיונ סָאװ ,שטנעמ רעד .ךיז טניפעג ןעמ רעכלעוו
 ןוא ןעלטימ עניוזַא ןכוווצסיוא ךעלגעמ טייוו יו ביוחמ ויא ,ןשינעפרעדַאב ליפ ױזַא ןיא
 .ןייז אחינ טלעװו רעד ףיוא ןבעל סָאד םיא לָאװ םעד ךרוד זַא ,ױזַא ןרעסעברַאפ וצ ייז
 ,טייצ ןייז ןיא ןשטנעמ עלַא טימ םענייאניא ןטעברַא ןענירעד זומ רע זַא ,סע ךָאד טסייה

 םיא ןליוו רימ זַא ,קידנעעז ,המלש בר טגָאז ,ןעניד --- ,לחומ עשז-טייז ,ךיז טזָאל ---
 ןיילַא : ןגָאז טליוו ריא .ןרעפטנע רימ טליוװ ריא סָאװ סייוו ךיא --- ,דייר יד ןגָאלשרעביא
 ךיז רַאפ עכעלטיא לייוו ,קיטכיר תועד עדייב יד ןופ ענייא טשינ זיא ןעמונעג ךיז רַאפ
 -ַצלַא ,ךיז טדער סע רעכלעוו רעביא ,ךַאז רעד ןופ טייז ןייא יוו רָאנ רעמ טשינ ךָאד זיא
 -עננָא םענופ ןעמוקסיורַא ףרַאדַאב תמא רעד ןוא ןטייז ייויצ טָאה טלעוו רעד ןיא גניד
 "צעזעג ַא ,םכח רעסיורג ַא רעדָא רָאנ ןָאק סנױזַא רעבָא רָאנ .םענייאניא עדייב יד ןעמ
 םיא רַאפ ןוא ןטייז עלַא ןיא ךיז טפרַאװ סָאװ ,טַאירַאװװ ַא טרעקרַאפ רעדָא ,שטנעמ רעט
 ,טנַאה רעד וצ םיא טמוק סָאװ ,טעברַא ןימ סעכעלטיא ,רעטעברַא-גָאט ַא יו ,טכער זיא
 ַא ןפרַאװרעדַאנַאפ רעדָא ,ןעיוב םוצ לגיצ ,םייל ,רענייטש ןגָארטנָא .ןביילקרעביא טשינ
 -עג יבַא ,סיוא םיא סָאד טכַאמ סָאװ -- ,לַאטש ַא ןקיניר ןוא טסימ ןיא ןבָארג ,טנַאװו
 ךיז ןּפַאכ סָאװ ,ןשטנעמ עלעטימ יד ןופ ןיב רעבָא ךיא -- .טלָאצעג ןעמוקַאב ןוא טעברַא
 טלַאה ,ךַאז ַא סעּפע ּפָאק ןיא ןיירַא ןיוש ךיז ייז ןעמענ ןוא ,טעברַא רעכעלטיא וצ טשינ
 ןוא .טייז רעד ןיא רָאה ַא ףיוא וליפא ןופרעד ּפָארַא טינ ,קידנעטש טימועד ךיז ןעמ
 רעמ טכַארט ךיא --- ליופ עבטב ךיא ןיב ,ךייא רָאפ הדומ ךיז ךיא ןיב --- ךָאנ וצרעד
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 ריא ןופ הימ ךיא יײרפַאב ,בױכיע ?קיטש ַא סעּפע רָאנ ךיו טפערט סע יבַא .וט ךיא יוװ

 רעד ייב רימ ךיז .ןטלַאה ,רימ ןיא- קלוחמ ןענייז תועד יד זַא ,רעבירעד .ןרעג רעייז

 ,םעד וצ טשינ :רמָאד ןַאמ רענעי יו ךיא עקסּפ ,ךיז וצ רעכעלטיא יז קידנעיצ ,ןעּפ

 רעד ...רע טמוק טָא ןוא .ןעמוק טעוװ חישמ ןענַאװ זיכ ןגיל ךיז זָאל ,םענעי וצ טשינ

 רעד וצ קירוצ יירד יַא ךימ טיג ןוא םערוטש םעד טימ גנילצולּפ ןָא טמיק רע ,רוחב

 ךיא ואוו טרָאד ,טייצ רענעי ןיא ןצנַאגניא רימ טגיל ּפָאק רעד דניצַא .טיײהנעגטַאגרַאפ

 -ףַאפ 'ןוא טגָאלּפעגנָא ץרַאה ַא טימ ,תורצ טימ טַאז ,טלַא .טנגוי רעד ןיא טבעלעג בָאה

 ,םירוסי ערעווש ערעטיב טימ טויאורּפעג .ףמַאק-סנבעל ןיא ןלייפ עקידנעילפ ןופ טשדנואוו

 טגנערב המודמה חֹוכ רעד ןוא ,לָאמַא סָאװ לטלעוו ןיימ וצ טרעקעגמוא ךימ ךיא בָאה

 -ןיע ןיא ןלואש רַאפ ןירעכַאמפושיכ ענעי יװ ,רעביוצ ןייז דרע רעטנוא ןופ ףױרַא רימו

 עקילָאמַא ןופ ןכַאז עטלַא הנושמ ינימ ליפ ךָאנ טימ ,תורוצ ןוא רעדליב ענעדיישרַאפ ,רודו

 סָאװ ,טוג רעייז ןעײטשרַאפ ייז ליַױו ,זייב רימ ףיוא ןקוק ןוא סױרַא ןכירק ייז .ןרָאק

 -- טרעדָאפעגסױרַא ָאד ןרעוו ייז סָאװ וצ ןוא ,טײדַאב יײז וצ סניימ ךיז ןרעקמוא סָאד

 .גוא ףיוא טלעוו רעד רַאפ ייז ןזייוו ןוא ,ייז ןעמענ ןעמוקעג ךיא ןיב סָאד זַא ,ןסייוו ייז

 "ץֹמָאּפ ןייק טשינ ןעילב ןטּרָאד ,סניילק א רעייז-זיא סניימ לטלעוו סנעי ,ייוו יוא .ועד

 ןופ ןכייט ,תחנ סיורג ןייק טשזנ ןטרָאד טעז ןעמי ,ןזיור ןייק טשינ ןסקַאוװ סע ,ןצנַאר

 ןדיי ,ךעבענ ,רעניימעג ַא זיא טרָאד םלוע רעד ןוא טשינ ןטרָאד ךיז ןסיג קינָאה ןוא ךלימ

 2קנארק ,ענעגיובעג .,ערַאװק ,ערַאד ,סעטָאּפַאק עגנַאל טימ ןוא תואיּפ ןוא דרעב טימ

 ,ןייש רעד רַאפ ןרעטיצ ,עטרעטצניפרַאפ ,עטצרַאװשרַאפ ,ענעגָאלשרעד ,ענעכָארבעצ

 2 ןייז חירטמ ןוא ערעייז רענייב עטלַא יד ןקיאורמואַאב ,יתובר ,גנַאב רעייז רימ טוט

 ,סייו רעוו ןוא .ןילַא דובכ רעיז טימ ענעצס רעד ףיוא ףױרַא ןלָאז ייז ,םיתמ עקיזָאד

 ,ךָאד ןענייז ךעלעדיי ערעזדנוא ןופ ליפ .םַאנפױא םענייש ַא וצ ןייז הכוז ייז ןלעוו יצ

 -טיא סױרַא טיירש ןוא טייטש סָאװ ,זָאנ רעייז רעביא רעצמ קרַאטש ךיז טנייה ,ךעבענ

 ןטלָאװ ,טייקכעלגעמ: יד ןבָאה רָאנ ןלָאז ייז ןעוו ! בקעי ינב יד ןופ ןענייז סָאד זַא ,ןכעל

 ןדיי ץעגרע ןופ ןָא חור רעד טגָארט גנילצולּפ ןוא -- ערעדנַא ןַא ףיוא יז ןטיבורַאפ ייז

 רעייז טימ ,ןייג רעייז טימ ,ןייטש רעייז טימ עדליוו-הנושמ סעּפע ,עטלמישרַאפ ,עטלַא

 -טנפע השוב ַא ייז ןָאטוצנָא ,טגָאועג-סנייטשמ .ןרעייז ןעמענַאב ןצנַאג םעד טימ ןוא ןדייר

 עקַאט - גָאז ךיא ,סַאפש ןייק טשינ ןיא סָאד ,רעדירב ,ןיינ .ןשטנעמ טלעוו-ַא רַאט דעל

 בילוצ סָאװ ןוא ,שפנ-תמגש טכַאמעג רימ טָאה סָאװ ,סנױזַא טסנרע ץנַאג ךייא סױרַא

 ןעקנַאדעג יד ןיא טפיטרַאפ ןוא טגרָאזרַאפ ױזַא קידנציז ןפָארטעג ךימ דיא טָאה םעד

 -יא ?ןטייצ עניימ ןיא ןבעל רעזדנוא ןופ ןלייצרעד וצ ןעמ טָאה סָאװ ,עקַאט תמאב ןוע

 םיצירּפ ,ןפַארג ןייק ,טשינ רימ ןבָאה ןכַאז טכעלרעדנואוו עסיורג טימ טלעוו יד טשַאררעב

 -הפי טימ ןענַאמָאר ןייק :ןעװעג טשינ רימ ןענייז סרעסיש עסיורג ןוא ןלַארענעג ןוא

 יו ןייז רעדָא ,קעב יד יװ ןלעוד ףיוא ךיז ןגָאלש .טליּפשעג טשינ רימ ןבָאה סחיפ

 ןצנַאט ןוא ,טװאורּפעג טשינ רימ ןבָאה ,טולב סָאד ךיז ןסיגרַאפ ייווצ יו ,ןקוקוצ תידש

 ,רעדלעפ ןיא געיעג ףיוא ןוא .טנעקעג טשינ רימ ןבָאה רעלעב ףיוא תובקנ טימ ןלירדַאק
 -יא ןפיש ענעגייא ףיוא טזיירעג .ןעגנַאגעג טשינ רימ ןעניײז ,ןרעב ןּפַאכ וצ רעדלעוו ןיג

 סעסירטקַא ןוא סנירעצנעט טימ .טשינ רימ ןֿבָאה ןעלזדניא עיינ ןקעדווצפיוא ןעמי רעב

 עסיורג יד ךיז ןָאטנָא ןוא סענָאדַאמירּפ רעביא ןוא ,טַאהעג טשַינ ןטפעשעג ןייק רימ ןבָאה

 םוצ ךעלסעמיצ עלַא יד-טָא ,רוציקב .טכַארבעגסױא טשינ ךיז רימ ןבָאה סנגינעגרַאפ

 זיא גנידצלַא סָאד טָא -- םלוע םעד ןעמענ ןיא קַאמשעג ןייז לָאז רע ,השעמה 'ווּפיס

 ,רעפלעהַאב ַא טימ ,רדח ַא טימ ,דמלמ ַא רימ ןבָאה םעד טָאטשנָא ןוא זדנוא ייב ַָאטשינ

 ,םימותי ןוא תונמלא ,תונוגע ןוא תוצולח ,גרַאװניילק ,רעכבייוי טימ ,תולכ ,םינתח ,םינכדשי

 יד רעביא קידנעײגמורַא ,טייל עמערָא ןטרָאס עלַא ,ענעמוקעגּפָא ןוא ענעלַאפעג ,םיפרשנ
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 ,קיטשרענָאד ןוא קיטנָאמ ךיז ױזַא טַאלג ןוא שדוח-שאר ,בוט-םוי טרע ,תבש-ברע רעזייה
 ןוא תונצבק ,תולד ,תוינערוּפ ינימ עלַא ,סעקשוּפ-הקדצ ןוא םילבקמ ,םיאבנ) ,םינלטב
 וצ זיא ייוו ןוא ךָא זַא בעל רעזדנוא זיא סָאד טָא .תוסנרּפ עקידהנושמ ינימ ײלרעלַא

 ַא ןָא סרעטצניפ ַא ...טימעג קיאזר ַא ןָא ,תחנ ןָא ,טגָאזעג-סנייטשמ ,ןבעל ַא :!זדנוא
 ןָא ןוא רעפעפ ןָא סטכעקעג א יוו םעט ַא טָאה סָאװ ןבעל א ;טכיל לַארטש ַא ןָא ,ןייש

 ,ץלַאז
 ריא יװ וליפא ןייז ןיוש ֹוָאל ,ונ -- :רימ ןגָאז -- ,המלש בר ,ןבעל'כ ,תועט ַא --

 ןימ ַא ךיז ןיא רע טָאה רַאפרעד רעבָא ,ץריוועג טלעפ ןבעל סנדיי םעד ןיא זַא ,טגָאז
 טימ זיא רע סָאװ ,זעק ןימ ַא עקַאט זיא'ס .ןכיילג ןייז ָאטשינ זיא'ס סָאװ ,םעט ןשידיי
 גָאט ןיא רַאפרעד ןלָאצ ,הליכא רעד ףיוא ךיז ןעייטשרַאפ סָאװ םיניבמ יד ןוא ,םירעוו
 רעזדנוא ןיא זיא סָאװ טייקרעטיב יד-טָא .טיטעּפַא םענדָאמ ַא טימ סָאד ןסע ןוא ןיײרַא
 ןיבמ םעד רעקַאמשעג זיא סע ןוא ,ענייז תובישח עצנַאג יד עקַאט זיא סָאד טָא ,ןבעל
 ןכערב םוצ רָאג לָאמַא טעשזדונ סע עכלעוו ןופ ,טייקסיז ערקירּפ ענעי יוװ רעמ ליפ
 ,לארשי תסנכ רעד ןיפ ןבעל סָאה .רעדניק עניילק רַאפ רָאנ לכאמ ַא זיא סָאד ,ךעלכעקעל
 -ךאטש ַא .קיניײװעניא סע זיא ןייש רעבָא ,ןסיורד ןופ סואמ קרַאטש סיוא טעז סע שטָאכ
 טעייו טניוו ַא יו סָאװ ,רעכעלטעג ַא טסייג ַא ,ןבעל ןשידיי םעד ןיא טגיל טסייג רעק

 -ליופ ןוא ץומש ןופ ייז ןקיניר וצ ידכ ,סעילַאװכ םיא ןיא קידנבייהפיוא ,ק"דנעטש רע
 יז ,לָאמַא ייז ףיוא ןעמוק סָאװ ,סמערוטש ןוא ןעמָארגָאּפ ,ןצילב ןוא ןרענוד יד .טייק
 -יטייצרַאפ רעד יו זיא קלָאפ עשידיי סָאד .טפַארק עיינ ַא וצ ייז ןביג ןוא ,יײז ןרעטייל
 סטָאג טנעקרעד ,למיה ןיא םיא טילפ רענייז ּפָאק רעד ,סענעגָאיד ףָאסָאליפ רעשיכירג רעק
 לָאמַא רענעי יוװ) םלועה תומוא יד ןשיווצ ָאד רע טניואוו ןיילַא ןוא ,ףוס  ַא ןָא טייקסיורג
 טסימ ךעלגרעב יד רעטנוא .טרָא גנע טמיטשַאב ַא ןיא טקיטשעגפיונוצ (לסעפ ןייז ןיא
 ןוא טכיל טיירברַאפ ,הרות ןופ לרעייפ סָאד טילג םישרדמ-יתב ןוא תובישי ,רדח ןיא
 ,סיורג ןוא ןיילק ,ךייר ןוא םערָא ,רעדניק ערעזדנוא עלַא ,קלָאפ ןצנַאג ןשיוװצ טײקמערַאוװ
 טסַאּפ סע ןוא טכער זיא ,רימו ןגָאז ,ןבעל ַאזַא טָא .תויתוא עניילק יד ןענעק ןוא ןענרעל
 ,תורודל ןרעוו ןבירשרַאפ לָאז'ס זַא ,עקַאט

 טדערעג סָאד ךָאד זיא ,המלש בור טרעפטנע --- ,טגָאז ריא יו וליפא ןבעגעגוצ ---:
 ךיז רַאפ ,ןײלַא ןבעל ןיימ רעבָא ,ללכב קלָאפ ןצנַאג םענופ ןבעל םעד ןגעקַא רָאנ ןרָאװעג

 טרעוו לָאז'ס ,ָאד םיא ןיא זיא סעיינ רַאפ סָאװ ןוא טנידרַאפ סע טָאה סָאװ טימ ,ןעמונעג :
 טימ סָאװ ,ענעגייא סָאד רימ טימ טריסַאּפ ךיז טָאה סע ?ןביײרשַאב סע לָאז ןעמ ,ןייז
 רעד ףיוא המוא ַא ךָאנ ָאד ןעד זיא ,ןכַאז עכעלנייוועג ץנַאג ,זדנוא ייב ערעדנַא רעטנזיוט
 םענופ ןעיצ ךיז לָאז רעדנוזַאב ןכעלטיא ןופ ןבעל רעגייטש רעצנַאג רעד סָאװ ,טלעוו

 -רעד יד ? רעדניק עשיידיי זדנוא ייב יװ ,חסונ ןייא ףיוא ןברַאטש םעד זיב ןרעוו ןריובעג
 וצ ,ןומזּפ ןדעי וצ ,הליפת רעדעי וצ ןוגינ רעד ןוא ןענעװַאד סָאד ,ןענרעל סָאד ,גנואיצ
 ןוא ןסע וליפא ,חסונ ןסיוועג ,ןטלעטשעג ןייז טָאה ,החילס רעדעי וצ ,טויּפ לקיטש ןדעי

 רעסיוועג ַא ןיא זַא ,ןרָאװעג טרעהעג ואוו ןעד סע זיא .חסונ ןייא ךיוא ןבָאה ןעקנירט'
 תבש ;סעמיצ ןוא ןשקָאל ,שיפ ןסע ןדיי קלָאפ ַא לָאז ,רעגיטשַא ,סטכַאנוצ ?יטיירפ ,העש
 עטעירּפעגסײױא ןַא ,רעייא טימ סעלעביצ ןוא רעבעל ,אשטעּפ ןוא ךעטער --- ירפרעדנזאי
 -ּפערק ןסע ןעמ לָאז גָאט םעד ןוא םעד ןיא :ןענירד ןייב-ךרַאמ ןסיורג ַא טימ עשַאק
 טביוה .ןערפאז טימ שטעליוק ןלעג ַא גָאט םעד ןיא ןוא ןשַאט-ןמה גָאט םענעי ןיא ;ךעלי

 רעד ךיז טרעה ,וועשטידרעב ןיא *םיקו יח, ןעיירש רעדָא "?שדקמ לכ. ןגָאז ןָא רענייא
 רימ .טלעװ קע ןיא סָאװ ,עניטנעגרַא ןיא ךיוא לוק ענעגייא סָאד ןוא ןוגינ .רענעגייא !

 -רוטַאנ רעד ןיא .ךיילג עלַא ,ערעדנַא יד ױזַא ,ענייא יו סָאװ ,ןבלימ ןופ הדע ַא ןענייז
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 ןגעװ טשינ רעבָא ,ללכב ןבלימ ןימ םעד ןגעוו טדערעג טרעװ ,עיגָאלָאָאז ,עטכישעג

 .רעדנוזַאב בלימ רעכעלטיא
 סָאד -- ,םיא הרצח טרעפטנע -- ,ךיילג ץנַאג ריא טדער ,ךיז טכַאד ,גולפ ןיא --

 ןתמא ןיא רעבָא ןבלימו יד יב יװ חסונ ןייא טימ יו סיוא עקַאט טעז ןבעל עשיידיי
 סָאװ ,סנױזַא ןָאט רוטַאנ רעד ןופ זומ בלימ יד :קוליח רעסיורג ַא ָאד ייז ןשיווצ זיא
 ייב .רָאה ַא ףיוא ןעמירקעצ טשינ ,ןבלימ ןימ ןצנַאג םעד רַאפ ןרָאװעג טלעטשעג זיא'ס

 ןשטנעמ ללכ ַא יב עבט רעד ןיא טגיל סָאװ ךַאז ןייא .ױזַא טשינ רעבָא זיא ןשטנעמ

 ,רעגייטש ןייז ףיוא יז טוט רערעדעי .םינּפ רעדנַא ץנַאג ַא יז ןופ ןרעדעי ייב טמוקַאב
 -ַאכ רעדנוזַאב ַא ןקרעמַאב ךיז טוָאל ןשטנעמ ןכעלטיא ייב .רעטייווצ רעד יוװ שרעדנַא
 םעד ןיא .ןגיא יד טימ ןעקנױו םעד ןיא ,לכיימש םעד ןיא ,ןדער םעד ןיא רעטקַאר
 טָאג ןופ הנתמ ַא ןענייז ןכַאז עלַא יד שטָאכ ,ןעקנירט ןוא ןסע רעגייטש םעד ןיא ,גנַאג

 -ייטש ןייז ,ליטס ןייז ןיא ןשטנעמ םעד ןעמ טנעקרעד רעמ ךָאנ ןוא ,ןשטנעמ עלַא ייב

 ןיא --- .ןטייווצ םייב יו שרעדנַא סיױרַא רעביירש ןייא ייב טמוק ךַאז ןייא .ןביירש רעג

 ןונגסב ,ךַאז ןייא טשינ ןדער ,םימכח ערעזדנוא ןגָאז ,םיאיבנ ייווצ ,םיאבנתמ םיאיבנ ינש

 -עג-סנבעל רעיא ןביירש !המלש בר ,ןהנעט רעייא טסיזמוא ...ליטס ןייא טימ ,דחא

 )וה וי ,ריא טזומ עטכיש
 טגָאז -- ,ערעדנַא רַאפ טשינ רעבָא ,ָאי עקַאט רשפא ךיז רַאפ ,יתית אכיחמ ---

 ןיא סָאװ ןביידשוצנָא םכסומ ןיב ךיא -- ,ןעײרדסױרַא ךיז זיא'ס יו קידנלעיו ,המלש בר

 ןגיל ךעלּפענק עקיזָאד יד יװ לָאז סָאד רעבָא ,רימ רַאפ רָאנ ןעמוקעגרָאפ זיא ןבעל ןיימ

 .דניז ַא ןופ ןטיהּפָא ךימ ןוא עניימ ןרָאי עקילָאמַא יד ןיא ןורכז ַא רַאפ ןעניד וצ רימ ייב

 ! ןקורד עקַאט ןוא ןביירש -- ,ןעירשעג עלַא רימ ןבָאה --- ,המלש בר ,ןיינ ---

 ןקורד טגָאז ריא זַא -- ,לכײמש ַא טימ המלש בר טכַאמ --- ,ױזַא ָאי ביוא --

 טָאה רבחמ רעשידיי ַא סָאװ ,תוכאלמ ךָאנ ןוא ךָאו סיוא טנכער ןוא רעטייוו עשז-טייג

 היגמ ןוא ןקורד ; תומכסה ןוא ןטנַארעמונערּפ ןעמענפיונוצ ןוא ןביירש :רדסכ ,ןָאט וצ

 ליפ ױזַא תועטה-זול ןסיורג ַא ןכַאמ ;רעצעזה-רוחב םעד טימ ןָאטוצ ןבָאה ,ןלענק ,ןייז

 ןפרַאונָא ןוא ןלייט ,רעזייה יד רעביא ןײגמורַא ; רעטרעוװ ָאד ןענייז לכיב ןיא לפיוו

 ,לשטנעמ דַאיל ַא רַאפ ,טשינרָאג ןכעלטיא רַאט ךיז ןקירעדינרעד ,םירפס יד ןדיי ףיוא

 ךיז ןליוו סָאװ ,תושפנ ינימ עניױזַא ךָאנ ןוא םינצמק טימ םיחוכיוו ןיא ךיז ןזָאלנײרַא

 ןושל ןקילייה םעד דובכלו הרותה דובכל ,טָאג דובכל ןענצבק ןוא ךיז ןקוב :;ןעיירדסיוא

 ןוא הנתמב עטנַאקַאב םירפס ךס ַא ןבעג ;לארשי תסנכ ידו טימ אוה-ךירב-אשדוק ןופ

 סָאד ןפיוקרַאפ ןכַאז עלַא ךָאנ ןוא ;ןעמוק טעוװ חישמ זיב גרָאב ףיוא םירפס ירכומ

 גוט ךיא ,רעדירב ,ןיינ -- !דוּפ ַא רַאפ עקיּפָאק ַא -- ריּפַאּפ ףיוא סעטַאמש יו טשער

 ! טעברַא עכלעזַא וצ טשינ

 םירפס-רכומ עלעדנעמ ַא ָאד סעּפע זיא'ס זַא ,המלש בר .ןסעגרַאפ ןעד ריא טָאה --

 ךיוה ןרעה ךימ ךיא זָאל -- !ןפַאשַאב טשינ םיא טָאג טָאה הלטבל ןוא ,טלעוו רעד ףיוא

 טשינ ךָאנ ,לחומ טייז ,טָאה ריא !ַאכ -- .ןכַאז ענױזַא ןיא רעטינעג ַא יוװ ,תולדת טימ

 טניימ סָאד .סעגרַאפ ריא טָאה ףוליח םעד .תוכאלמ עלַא ןופ לטעצ סָאד טקידנעעג

 סרעװ רפס ַא סנצימע .םיבהה וניתונוועב ,ןדייל םירפס עשידיי סָאװ ,לוגלג םעד ןעמ

 לגלוגמ טרעוו הניחת יד ,םיבוט-תב-הרש ןופ הניחת ַא ןיא לגלונמ םירפס ירכומ יד ךרוד

 רפוש ַא ,רפוש ַא ןיא רעטכייל ענעשעמ ,רעטכייל ענעשעמ ןיא הניק יד ,הניק ַא ןיא

 ןוא וב-לכ ַא ןיא ,ךעלדנייצפלָאװ ןוא םירוזחמ ,תוחילס ,רוזחמ ַא ןיא ,החילס ַא ןיא

 ןרעװ ייז זיב ,לוגלג ןרעדנַא םוצ לוגלג ןייא ןופ רעביא ייז ןעייג ױזַא טָא .סנמק-תילט

 יד רָאפ סָאװ .םירובח ינימ ַא ךָאנ ָאד זיא'ס .סעטַאמש ןרעו ןוא ןסירעצ ,טקילפעצ

 ם 5 41 3



 275- סיומ עלעדנעו רמא

 -רָאג וצ ןגיוט סָאװ ,ןלצל אנמחר ,רענייטש יד יװ ייז ןגיל ,םירבחמ ערעייז ןופ דניז
 ...תומש ףיוא ןעיײּפש טשינ רעבָא רָאט ןעמ ,ךעלטסעקיייּפש ייז ןופ ןכַאמ וצ ןדייס ,טשינ

 ךיא םענ סָאד ,ןייז ףרַאד ןביירש ןכָאנ סָאװ ןוא ,טביירש טמענ ,המלש בר ,השקשינ

 ,טעז .םימשה ןמ עקַאט תמאב זיא זדנוא טימ ָאד ןינע רעצנַאג רעד .רימ ףיוא ןיוש

 | ,םערוטש ַא ןיא ךייא וצ ןעגנַאגעג ,טגָאז ריא יוװ ,ךיוא ןיב ךיא

 : טגָאז רענייא יװ ,טנַאה יד טקירדעג ךעלטניירפ רימ ןוא ןגיוושעג טָאה המלש בר

 !טליוװ ריא יװ ןייז לָאז ,עקַאט

 רימ םורַא רָאי ַא ןיא ןוא ,טרָאװ ןטלַאהעג טָאה סָאװ ,המלש בר ןייז לָאז טנוועג

 סנטשרעביוא םעד טימ לע ךיא עכלעוו ,ןכַאז ענעבירשעג ענייז ןופ ליפ טקישעגניײרַא

 .ערעדנַא יד ְךָאנ ענייא רדסכ טייצ רעצרוק ַא ןיא ןקורדּפָא ןזָאל ףליה

 (גנונעכייצ) םירפס רכומ עלעדנעמ
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 44 א 6 5 2: 5
 על עדנעמ ןופ ןפַאש ןוא ןבעל ןיא טעטאד עטסקיטכיװ

-- 4 

-- 6 

-- 917 

-- 8 

-- 0 

-- 2 

-- 4 

--- 5 

 .עינרעבוג רעקסנימ ,עילוּפַאק ןיא ןריובעג
 ייא שרדמה-תיב ןיא טנרעלעג ;(עדיורב השמ-םייח 'ר) רעטָאפ ןייז ןברָאטשעג

 ,ענליוו ןיא ךיוא -- רעטעּפש ,קצולס ןיא ךָאנרעד (עילוּפַאק ןבעל) שטיוועקמיט
 -ָאפפיטש ןטימ טנרעלעג ואוו ,קינלעמ ףרָאד ןיא רעטומ ןייז ייב טצעזַאב ךיז
 ןיא רוטַאנ רעד וצ סעדָא -- ןוואורּפ עשירַארעטיל עטשרע .ךעלגניי סרעט
 ןופ טסוג ןיא ןעמַארג ןיא עמַארד עשירָאגעלַא ןַא ;"ישפנ יכרב; ןופ ליטס
 ,"הליהת םירשיל, סָאטאצול םייח השמ

 ןפָארטעג ;שרדמ-תיב ןיא טנרעלעג ;עילוּפַאק ןייק קירוצ טרעקעגמוא ךיז
 עקשיפ; ןופ ּפיטָאטָארּפ םעד) רעקידעקניה רעד למהרבא רערָאגש םעד טימ ךיז
 ,ןילָאװ רעביא ,עטיל ךרוד ןרעדנַאװ םיא טימ ךיז טזָאלעג ;("ןעמורק םעד

 ןעלמהרבא ךרוד ןרָאװעג טצונעגסיוא ;טיונ ןטילעג ; עילָאדָאּפ ןוא עניַארקוא
 ןבלעוו ןיא ,קציול ןיא ךודישו ַא ןופ ךיז טיירדעגסיזא ;ןקעווצ עשירעלטעב וצ
 -טנגוי ַא טימ געוו ןיא ךיז ןפָארטעג קילג םוצ ;טנַאה ַא טַאהעג טָאה למהרבא
 -נערַאכ ךיז טָאה גנורעדנַאוו ןייז ואוו ,ץעינעמַאק ןייק ןגָאלשרעד ךיז ןוא רבח
 ;רעבָאלטָאג .ב .א רעטכיד ןשידיי-שיאיירבעה םייב רעייגנייא ןרָאװעג ;טקיד
 -עג ךיז ףוסל ןוא ,ןברָאטשעג ןענייז סָאו ,רעדניק ייווצ טַאהעג ,טַאהעג הנותח
 .יורפ רעד טימ טג
 -שידיי רעצעינעמַאק רעד ןיא רערעל ןרָאװעג ,ןעמַאזקע-רערעל ןבעגעגפָא
 .לוש רעשיניורק

 עשירַארעטיל עטשרע סעלעדנעמ רעבָאלטָאג .ב .א ךרוד ןרָאװעג טקורזעגּפָא
 ,(31 'מונ ,"דיגמה,) "ךיניחה רבד לע בתכמ/ שיאיירבעה ןיא טעברַא
 -ַארעטיל וצ ןעמונעג טסנרע ךיז ואוי ,העשטידרַאב ןייק ןגיוצעגרעביוא ךיז
 ,ןמלז ןופ רעטכָאט יד ,ןיוועל יסעפ טימ טַאהשג הנותה ; טעברַא רעשיר
 רזעילא ןפירגעגנָא ואוי ,"םולש טּפשמ; טא ןעלקיטרַא גנולמַאז ַא טכעלטנפערַאפ
 רעטסנרע סלַא ןזיירק עשיליכשמ יד ןיא םש ַא ןגָארקעג ;לעּפייווצ יבצ
 ,רעקיטירק
 טעברַאַאב ;?"בטיה ודמל, גנולייצרעד יד ,קרעוו עשיטסירטעלעב עטשרע סָאד
 סױרַא ;"עבטה תודלותא ט"א עטכישעג"רוטַאנ סצנעל .ּפָארּפ שיאיירבעה ןיא
 טסישידיי ןטימ טדניײרפַאב ךיז ; סרעגיוז ןגעוו (גיצפייל ןיא) דנַאב רעטשרע רעד
 טקעװרעד םיא ןיא טָאה רעכלעוו ,ץישפיל יכדורמ-עשחהי ףַאדגָאקיסקעל ןוא
 ,שידיי וצ סערעטניא ןַא
 -ַאבסנבעל ןייא רעדָא ,עלעשטנעמ עניילק סָאדע -- שידיי ןיא קרעװ טשרע
 'מונ ןופ "רשבמ-לוק, ןיא טכעלטנפערַאפ ,"ףיקת םהרבא-קחצי ןופ גנוביירש
 עיצקַאדער יד ןעמענוצרעביא יקסמינָאלס ,ז .ח ןֹופ ןדַאלעגנייא ; םינָאנַא .וו .א 3
 ,טכַאמ רעד דצמ ןעגנורעטש תמחמ ןעמוקעג דנַאטש וצ טינ ,"הריפצזא ןופ
 סופדב) "לרעגניפשטניוו סָאד, ןופ חסונ רעטשרע רעד (עשרַאװ ןיא) סיֹורַא
 טייהנטלעז עשיֿמַארגָאילביב עסיורג ַא טציא + ,('ןהָאזנעבעל ףסוי 'ר לש שדחה
 ןשיווצ טפַאשנסיוװ יד ןריזירַאלוּפָאּפ וצ עבַאגסיױא ןַא רַאפ טקעּפסָארּפ ןימ ַא --
 -עג ;סעדָא ןיא ,םרָאפכוב ןיא לעשטנעמ עניילק סָאד, סױרַא ; םלוע ןשידזי
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 ךוב'עלעדנעמ סָאד

 .קרעוז ענייז ןטײרּפשרַאפ ןיילַא טימ ךיז ןעמונרַאפ ,טיונ ערעװש ןטיל

 ןיעק ט"א ןעלקיטרַא עשיטסיצילבוּפ-שיטירק גנולמַאז עטייווצ ַא ןבעגעגסױרַא

 ןשיסור-שידיי ןטימ טפַאשטניירפ עגנַאלסנבעל ,עמיטניא ןַא ןסָאלשעג ;-טּפשמ

 ענליוו ןיא סיורַא ;קָאטשניב ביל רעוט ןכעלטפַאשלעזעג ןוא רעלעטשטפידש

 "עבטה תודלות; סױרַא ;גנוטעברַאַאב רעיינ א ןיא "עלעשטנעמ עניילק סָאד ,

 .רימָאטישז ןיא (לגייפ) דנַאב וו

 טימַאב ךיז ;"ימע ןב; ט"א גנוטייצ עשיאיירבעה א ןבעגוצסיודַא טנַאלּפעג

 "הלכשה יציפמ הרבח, רעד ןופ גָארטּפױא ןטיול .עלעטש-רערעל ַא ןגירק וצ

 רַארָאנָאה ַא רַאפ עטכישעג עשיסור סיקסייווָאליא ןצעזרעביא וצ ךיז ןעמונעג

 "רעביא רעד ןיא טייהיירפ עסיוועג ַא ךיז טביולרעד ; ןגיובקורד ַא 'ר 10 ןופ

 ןבעגעגסױרַא קרעוו םענופ לייט ַא .טעברַא יד ןרָאלרַאפ םעד בילוצ ןוא ,גנוצעז

 ,"םיסורה ינבל םימיה ירבחש ט"א "הלכשה יציטמ, ןופ טעטימָאק רעסעדָא םענופ

 רעשיסור ַא ןיא ךיוא סױרַא ;"םינבחו תובָאה;, ןַאמָאר רעד טעדָא ןיא סױרַא

 ,גנוצעזרעביא
 "ישז ןיא ,"תובוט-ילעב-סטָאטש עדנַאב יד רעדָא ,עסקַאט יד; עמַארד יד סױרַא

 ; װעשטידרַאב ןזָאלרַאפ וצ ןעגנואווצעג םיאבג יד ןופ עצעה רעד בילוצ ; רימָאט

 ןייז בילוצ ;רעניבַאר ףיוא ןעמַאזקע ןבעגעגּפָא ; רימָאטישז ןיא טצעזַאב ךיז

 ,ל טימ ןעמַאװצ ;טַאטסעטַא ןייק ןעמוקַאב טינ השרד:רעניגַאר רעלַאקידַאר

 "טפול רעדע סנרעוו לושז ןופ גנוטעברַאַאב עשידיי ַא ןבעגעגסױרַא קָאטשניב

 "רעמורק רעד עקשיפ /,, ןופ חסונ רעטשהע רעד (רימָאטיש/ ןיא) סױרַא ; ?ןָאלַאב

 ,םירפס-רכומ עלעדנעמ ןעמָאנ םעד רעטנוא

 :סיוא ,סעדָא) "איבנה הנוי ןעגנולשעגנייא טָאה סָאװ ,שיפ רעד, ןבעגעגסיױורַא

 :רַאּפ וצ ץנעדנעט ַא טימ שיפייה ןופ גנובײרשַאב ַא ,("רשבמ לוק, ןופ עבַאג

 ,ןסיוו ןטיירּפש

 טינ ;גנוטייצ עשידיי ַא ןבעגוצסױרַא ןַאלּפ ַא טימ גרוברעטעּפ ןייק ןרָאפעג

 ןָארַאב ןופ עיצקעטָארּפ רעד ףיוא קידנקוק טינ ,שינעביולרעד ןייק ןעמוקַאב

 טימ קימעלָאּפ ַא ,"רבדל תע, לקיטרַא רעד "ץילמה, ןיא ןענישרעד .גרובצניג

 .ןעמולבנעיליל
 טקורדעגרעביא .ענליוו ,(סעיליטּפער) "עבטה תודלותא ןופ דנַאב ווו רעד סיזרַא

 .*עסקַאט יד; ענליוו ןיא

 ,"םייח-ילעב"רעצ רעדָא ,עשטַאילק ידע ענליוו ןיא סיורַא

 -ָאֹּפ יקסניָאוו רעביא ווַאטסוא; םעד קָאטשניב .ל טימ ןעמַאזצ טצעזעגרעביא

 ,(רימָאטישז) ?טסָאניױװ

 תורימז; -- רימָאטישז ןיא ;:"לעדוי סָאד, עמעָאּפ יד עשרַאװ ןיא סױרַא

 -- ליטס ןבלעז ןיא םיליהת םעד טצעזעגרעביא ;"החיש קרּפ, ןוא "לארשי

 "עג .םיבתכ ערעדנַא ענייז טימ ןעגנַאגעג ןריולרַאפ ,ןענישרעד טינ לָאמ ןייק

 "יא רעיינ ַא ןגעוו םָאר יירעקורד רענליוו רעד טימ ןעגנולדנַאהרעטנוא טריפ

 המ, לקיטרַא ןַא שו "רחשה; ןיא טקורדעג ."החנמ ןברק, ןופ גנוצעזרעב

 רעד ,םוטנדיי ןופ גנולקיװטנַא-רוטלוק רעד רעביא ןעגנוטכַארטַאב -- "נָא

 "טימ .םוטנדיי םענרעדָאמ םייב ןגָארפ-גנואיצרעיז ,עילימַאפ רעד ןופ גנוטיידאב

 ."קילארשי, סיקצעניל ןופ רעטעברַא !

 רעד) רימָאטישז ,"ןדיי עשזסור יד רַאפ רַאדנעלַאק רעכעלצינ, רעד סױרַא -- 6

 ,(1884 -- רעטצעל

 ךורברעביא .םָאר גַאלרַאפ רענליוו ןיא *ישילשה ןימינב תועסמ רוציקש סױרַא -- 8
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 279 ןעלע+ עט ןופ ןטַאש ןוא ןבע? ץא טעטַאד עטסקיטכיװ

 -כָאט ןייז ןריולרַאפ .עיסערּפעד .ןֿפַאש ןיא דנַאטשליטש .ןבעל סעלעדנעמ ןיא
 -בַא ליאכימ ןוז רעקיצנייא ןייז ;ןירעלטסניק עטבַאגַאב עגנוי ַא ,לעשַאר רעט
 "ָשְג ךיז רעטעּפש ,שיסור ןיא רעדיל גנולמַאז ַא טכעלטנפעדַאפ) שטיווָאמַאר

 ןרָאװעג טריטסערַא 1879 ןיא (דיי ַא קירוצ רעטלע רעד ףיוא ןרָאװעג ,טדמש
 ףיוא ןרָאװעג טקישרַאפ ןוא תוביס עשיטילָאּפ ןוא תוביס עשיטילָאּפ בילוצ

 יַאב ןיא ןרָאװעג ןדַאלעגנייא ,ןטײהנגעלעגנָא ןעילימַאפ ערעווש .רָאי עכעלטע
 -ץר רעד ןופ דילגטימ .דנַאלסור-םורד רַאפ רָאטקַאדער סלַא *ץילמה, ןטיינ
 ,רָאטַאנרעבוג רענילָאװ -- רעציזרָאפ ,םירדח ןגעוי עיסימָאק-סגנוריג

 סלַא עלעטש יד ןעמונעגנָא .סעדָא ןיא ךיז טצעזַאב .עגַאל עלעירעטַאמ ערעווש

 ןייז ןופ ףוס ןזיב ןבילברַאפ ואוו ,/רות-דומלת רעסעדָא רעד ןופ רעטלַאװרַאפ
 .ןבעל
 טשידיי וצ הלונס ַא; ט"א *עיצַאפיצנַאמעָאטױא, סרעקטסניפ ןָאעל טשידזירַאפ

 -עזרעביא רעשיסור רעד ןיא *עסקַאט ידש ןבל-הדש ןיא סױרַא .סעדָא ,"תורצ
 -עּפ ןיא סױרַא .(ןעלעדנעמ ייב ןעמונעגסיוא טינ) יקסווָאקירטעפ מיי ןופ גנוצ
 ןופ לבוי ןקירָאי-25 םוצ -- ?וייזירּפ רעד, עמַארד עקיטלַא-5 יד גרוברעט

 רעשידיי-שיסור רעד ןיא ןעלקיטרַא-ייליבוי .טייקיטעט רעשירַארעטיל ןייז
 -רַא רעשיטירק ,"*דָאככָאװע ןיא קָאטשניב .? ןופ עיפַארגָאיב עטשרע .עסערּפ
 רעמונ ןטס1000 םוצ ,*יערוועי יקסור, ןיא (יקסנילָאו) רעסקעלפ .א ןופ לקיט
 -עצ רָאטקַאדער ןגעק ךעלטרעווכעטש טימ ןָאטעילעפ ַא טקורדעגּפָא ?ץילמה;
 .רעלעטשטפירש עשיאיירבעה ןוא ןויצ-יבבוח יד ,םיוברעד

 ןימינב תועסמ, ַאשָאני סנעמעלק ךרוד שיליופ ןיא ןרָאװעג טצעזעגרעביא
 ,*יקסווָאדישז טָאשיקנָאד , ט"א עשרַאװ ןיא ןרָאװעג ןבעגעגסיורַא ,*ישילשח
 .טגרעביא .טַאטלוזער ןָא ,גנוטייצ עשידיי ַא ןבעגוצסױרַא תונלדתש יד טיײינַאב
 טקורדעג .?עשטַאילק יד, ַאשָאני סנעמעלק ךרוד שיליױּפ ןיא ןרָאװעג טצעז
 -רכומט עלעדנעמ טפירשרעטנוא רעד רעטנוא -- ךַאֹו עשיאיירבעה עטשרע יד
 טייצ יד טרעדלישעג ואוו ,42 ןוא 41 'מונ ,"םויה? ןיא ,"םער רתסב; -- םירפס
 .ןעמָארגָאּפ יד ךָאנ
 ,חסונ םעד ןיא "רעמורק רעד עקשיפ, ןופ גנוטעברַאַאב עיינ ַא ןבעגעגסיזרַא
 ,טציא ןענָאק רימ סָאװ

 עטשרע יד (וו ,) *קעטָאילביב-סקלָאּפ עשידייג סמכילע-םולש ןיא טכעלטנפערַאפ
 םיבתכ עלַאא ןופ ענַאנסױא רעד וצ ןטָארטעגוצ ."לרעגניפשטניוו, ןופ ןלייט
 ."ףרעדנַא סָאד ךָאנ סנייא זייורעכיב טקורדעגּפָא ,םירפס-רכומ עלעדנעמ ןופ
 ןעמונעגפיוא ;"*עשטַאילק ידש ,"רעמורק רעד עקשיפ; :סעדָא ןיא ןענישרעד
 .?דניירפ-זיוה , ןיא ןַאמשירפ .ד) קיטירק רעד ךרוד גנורעטסייגַאב טימ ןרָאװעג
 ,(| ,?קעטָאילביב-סקלָאפ עשידייא טמכילע-םולש ןיא (יקצינבַאר) ןיצק-יבר
 .סעדָא ןיא "רעקעוו רעניילק רעד, ב"מז ןיא ןעלעדנעמ ףיוא טעלפמַאּפ
 ,"ךָאכסַאװ- ןיא ,"עשטַאילק, רעד ןופ ךעלטיּפַאק עטשרע יד ןרָאװעג טקורדעג
 .םישדח עקינייא ףיוא ןרָאװעג טלעטשעגּפָא זיא לַאנרושז רעד סָאוװ בילוצ
 טכַאנ ַאא ט"א "דניירפ-זיוהש ןיא "לרעגניפשטניוו, ןופ לטיּפַאק ַא טקורדעג
 ,"תורצ ןיא
 תחנ אל, ט"א שיאיירבעה ןיא רעירפ ןענישרעד ,"השעמ עטלַא יד, טקורהעג
 ."בקעיב
 ."סדהּפע וצ עגַאליײב ,סעדָא ,ז"נרת ,שיאיירבעה ןיא "ישילשה ןימינב תועסמ;
 קרעוו ענייז עלַא ןקורדוצרעביא ןבױהעגנָא טָאה *עינַאּפמָאק גנישילבוּפ ורביה;
 ,קרָאי-וינ ןיא
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 . ךוב'עלעדנעמ סָאד

 ןימינב תועסמ: ןופ (שיליוּפ ןופ) גנוצעזרעביא עשיסוד ַא ןַאוַאק ןיא סױרַא
 עשיפַארגָאיבָאטײױא יד טכעלטנפערַאֿפ ;(שיכעשט ןיא ךיוא סױרַא) *ישילשה
 ,1"19 'מונ ,"דויק ןיא ,"סמייח 'ר המלש- גנולייצרער
 "םינצבקה רפס;/ -- שיאיירבעה ןיא "ןעמורק טעד עקשיפ/; ןופ גנוטצבראאב

 'מונ ,"דוי; ןיא ןעלעדנעמ ןגעוו לקיטרַא רעטשרע סעתובשחמ-לעב ,"רודחא ןיא
49-48, 
 "ףענעגושמ רעד קילָארשי; ;29-26 'מונ ,"דוי; ןיא *תומהבה רפס; טלורדעג
 ,52747 'מונ --
 ."ןילָאװ ןופ גנוקעדטנַא ידש : "ףליחש ביימז ןיא טכעלטנפערַאפ
 "גיפשטניווע ןופ ךעלטיּפַאק ערעטייוו "ןבעל סָאדא ןוא "דניירפ; ןיא טקורדעג
 גנוצעזרעביא עדמערפ ַא סױרַא .דנַא .א "םילוגלגה רפסע ,"רָאה יד; ;"לרעג
 .*סערגָארּפ , ךוברָאי ןיא "שערה ימיב; ןופ שידזי ןיא
 רעיינ ַא רַאפ קרעוו ענייז טעברַאַאב .רָאי 2 ףיוא עווענעשז ןיא ךיז טצעזַאב
 -70 ןייז טימ תוכיישב -- שיאיירבעה ןוא שידיי ןיא עבַאגסױא רעקידנעטשלופ

 ,ייליבוי ןקירָאי
 -סיוא רעקידנעטשקופ רעד ןגעוו "לבויה דעו, ןופ ףורפיוא רעלעיצעּפס ַא סױרַא
 .קרעוו סעלעדנעמ ןופ עבַאג

 -שיפ, ןוא "עלעשטנעמ עניילק סָאד; :עבַאגסױא-טכַארּפ ַא ןיא סעדָא ןיא סױרַא
 .שיאיירבעה ןיא דנַאב ןייא ךיוא ,"רעמורק רעד עק

 ;םוחת ןשידיי ןופ טעטש ערעסערג ענעדיײשרַאפ רעביא עזייר-ףמואירט סעלעדנעמ
 וו 'ב) סעדָא ןיא שיאיירבעה ןיא עבַאגסיוא-ייליבוי יד ןעניישרעד ןביוהעגנָא
 ,(1912 ווו 'בב ,1
 -עג ,ןפַאש סעלעדנעמ ןופ ייליבוי רעקירעי-75 -- רעבמעצעד ןטס20 םעד
 סױרַא ;עסערּפ רעשידיי רעצנַאג רעד ןיא ןוא ןזיירק עשידיי עלַא ןיא טרעייפ
 ץרּפ ,ל .י ןופ לקיטרַא ןטשרע ןטימ "דניירפ, ןופ גנולמַאז-לבוי עלעיצעּפס ַא
 .ש רעגעלרַאפ יד ןופ) "עלעדנעמ, גַאלרַאפ םעד טעדנירגעג ;ןעלעדנעמ ןגעוו

 ,(יקסדיל .י ןוא קרעבערש
 -עגרעביא טשרע ךיוא יוװ ,שידיי ןיא קרעוװ עטעברַאַאב עלַא סעלעדנעמ סיורַא
 ,דנעב 17 ןיא ,שיאיירבעה ןופ עטצעז
 ךוב ןשיפַארגָאיבָאטױא ןטקידנערַאפ-טינ םענופ ךעלטיּפַאק עיינ טכעלטנפערַאפ
 ,לקינייא סעלעדנעמ ןעמוקעגמוא .(שידיי ןוא שיאיידבעה ןיא) ?סמייח 'ר המלשש

 טימ ןעמאזוצ טעברַאעג .גרוברעטעּפ-ןילרעב ילפ ַא ןיא רָאטַאיװַא רעטמירַאב ַא
 ןגָארטעגמורַא .שידיי ןיא גנושטייטרַאפ-ך"נת רעד ףיוא יקצינבַאר ןוא קילַאיב
 עשידיי ןוא ןבעל ןשידיי ןופ רעדליב עירעס ַא ןבעגסױורַא ןגשוו רענעלּפ טימ ךיז
 ,(?תבׂשה םוי, זיולט ןבירשעג) םיבוט-םוי

 ר"אב ךרוד "שמוח ם'נופ, : תישארב רפס ("הירומש ג"פ ןיא) סעדָא ןיא סױרַא
 ענייז ןטעברַארעביא םוצ ךיז ןעמונעג ;(יקצינבַאר ,ששיוװָאמַארבַא ,קילַאיב)
 עטײרּפשעצ ןוא עטייזעצ סעבַאגסיױא עשידָאירעּפ ענעדיײשרַאפ רעביא ,עטלַא

 ךעלטיּפַאק) ןכַאז עטצעל יד טכעלטנפערַאפ ."עבטה תודלותפ ןייז ןוא ןעלקיטרַא
 ,"טלעוו רעשידיי, רעד ןיא ("תונורכזה רפס ןיימ ןופ,
 -רָאפ ."סגעוו רעטנוא; ב"מז רעסעדָא ןיא תונורכז לטיּפַאק ַא טכעלטנפערַאפ
 "וצ ןטשרע םיצ ןוא דנַאלסור ןטיײרּפַאב ןיא ןדיי יד וצ גנודנעוו ַא טכעלטנפע
 ,ןטסיטרַא עשידיי ןופ רָאפנעמוַאזוצ

 (ח"ערת ,וילסכ ג"כ ,תבש) 1917 רעבמעצעד ןט8 םעד ןברָאטשעג



 רעמשרע רעד -- עלעדנעמ





 רעטשדע רעד -- עלעדנעמ

 -ויבעד טָאה שטיוװַאמַארבַא בקעי םולש יו ,רָאי טרעדנוה יוװ רעמ ןיוש זיא סע
 זיא רע יװ ,רָאי 95 דלַאב ןיוש טרעוו סע ,רוטַארעטיל רעשיאיירבעה רעד ןיא טריט

 -ידיי רעד ןופ ?ןדייז, םעד רַאפ ,םיא רַאפ .רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא ןטָארטעגניײרַא
 ,סרעטעפ-רעטלע ןוא סעהייז-רעטלע ,רעייגרָאפ ליפ טַאהעג רימ ןבָאה ,רוטַארעטיל רעש
 ענלעצנייא רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןיא טכַארבעג טָאה ייז ןופ רענייא רעדעי סָאװ
 ,רעטקַארַאכ ןוא טרעוו ןשירַארעטיל-רוטלוק םענעדזישרַאפ ַא ןופ קרעוו ערערעמ רעדָא
 -םיוא ןטימ ןָא ןרַאּפש (שידיי ןיא) רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ רעביירש-סטכישעג יד
 -- עקינייא ןוא ,טרעדנוהרָאי ןט15 ןזיב שזַא ,טייוו-טעה רוטַארעטיל-שידיי רעד ןופ םוק
 -ןוה טימ ןָא ךיז טביוה סָאװ ,רוטַארעטיל עשידיי-טלַא רעזדנוא זיא סָאד ,רעירפ ךָאנ
 ךיז טיצ טָאװ ,רוטַארעטיל עשידיי ערעטלע יד טמוק ךָאנרעה .קירוצ ןרָאי רעטרעד
 .טרעדנוהרָאי ןט19 םענופ ןטימ ןזיב טכיירגרעד ןוא רָאי טרעדנוה ַא ועביא

 -יל עשידיי עלַא ייב טשינ זיא רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ עיצַאקיפיסַאלק יד
 זַא ,טלַאה רעניוו .מ .עקיבלעז יד יונעג רעשרָאפ-רוטַארעטיל ןוא רעקירָאטסיה-וטַארעט
 רעד ןיא רוטַארעטיל עשידיי עכעלטלעוי יד ,טסייה סָאד ,רוטַארעטיל עשידזי עיינ יד;
 -נָא ,ןט18 ףוס ןָא ךיז טביוה ,רעדנעל עשיאייּפָאריײא-חרזמ יד ןופ ךַארפש רעשידיי רעיינ
 ,ןרָאי רעקיצכעז יד ןיא ךיז טקידנע דָאירעּפ רעטשרע ריא ןוא ,טרעדנוהרָאי ןט19 בייה
 ןרָאי רעקיצכעז יד זיב .רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא ןעמוקנָא סעלעדנעמ וצ דָארג
 ,הלכשה רעקיאירפ רעד ןופ ,הלכשה "רענייר, רעשיּפיט רעד ןופ דָאירעּפ רעד ןעוועג זיא
 רוטַארעטיל ןוא ךַארּפש |עשידיי) יד זיא דָאירעּפ ןטשרע ןקיזָאד םעד ןיא עקַאט ןוא
 .מ) "ץרּפ ,םבילע םולש ,עלעדנעמ רעקיסַאלק יד ןופ ןטירטפיוא יד רַאפ ןרָאװעג סיירג
 -ןינ ,1 'ב ,"ה"י ןט19 ןיא רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ עטנישעג רעד וצ; -- רעניוו
 .(11 'ז ,1945 ,קרָאי

 ,עשרַאװ) ?עלעדנעמ זיב ןָאסלעדנעמ ןופא ךוב ןייז וצ המחקה רעד ןיא ,ןעזזיר ןמקז
 ןופ -- טגָאזעג רעיונעג ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ עטכישעג יד ןייא טלייט ,(2
 ןופ -- דָאיועפ רעטשרע :ןדָאירעּפטּפױה יירד ןיא --- שידיי ףיוא רוטַארעטיל רעד
 ןופ עכָאּפע רעד זיב טייצ רעיינ רעד ןוא רעטלַאלטימ ןופ ץענערג רעה ףיוא בױהנָא ריא
 -- דָאירעּפ רעטייוצ ;|ה"י ןט18 ןופ טפלעה עטייווצ} הלכשה רעשינָאסלעדנעמ רעד
 רעד ןופ הפוקת יד ,דָאירעּפ רעטירז רעד ןַאד ןוא ;עכָאּפע-הלכשה רעד ןופ טייצ יד
 -םולש ,ס"ומ עלעדנעמ ןענייז רעפעש | :טּפיוא} עריא סָאװ ,רוטַארעטיל רעשידיי רעיינ
 ,(7 'ז) ץרפ ,ל י ,םכילע

 טגנערב רע ןוא קרעוו ןופ ןגוצסיוא ךוב ןטנָאמרעד ןייז ןיא ןיירַא טמענ ןעזייר ןמלז
 -ספלָאװ עללאה ןרהא רעביירש 'עקידנגלָאפ ןופ ןעגנולדנַאהּפָא עשיטירק ןוא עשיפַארגָאיב
 לדנעמ ,רעוואלסארב ןמחנ 'ר ,עזוקראמ השמ .רד ,ריּפַאס בילטָאג ץירָאמ ,ץרעה ףסוי ,ןָאז
 ,רד ,ןָאזניוועל רעב קהצי ,גרובצניג ןרהא יכדחמ ,רעיליא השנמ 'ר ,רעווָאנאטאס ןימעל
 טבעלעג ןוא ןריובעג ןענייז רעביירש עטנָאמרעד יד ,.דלעפנעסקא לארשי ,רעגניטע המלשו
 - ,1866 זיב 1776 ןופ ןרָאי יד ןיא

 -יל עשידיי ערעטלע ידע עיטַאמָאטסערכ רעשירַארעטיל ןייז ןיא טננערב ףיטש םוחנ
 יז בֹהנָא ךרעב זיב ןרָאי רֶע-20 יד ןופ רעביירש-שידיי (1929 ,וועיק) "רוטַארעט
 -סיוא ןוא ןציטָאנ עשיפַארגָאילבינ-ָאיב יז ןגעוװ טיג רע .ה"י ןט19 םענופ ןרָאי רעי 0
 ,י ,רעגניטע .ש ר"ד ,ןָאזניוװעל .ב .י רעביירש יד ָאד ןבָאה רימ ,קרעוו ערעייז ןופ ןגוצ
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 רעביירש יד ןעמוק רעטייוו ןוא ,ךוב ןייז ןיא ייז טגנערב ןעזייר .ז סָאװ ,דלעפנעסקא

 ,ןָאדרָאג בייל הדוהי ,ןייטשנרעב לאומש ,ןָאדרָאג לכימ ,רעבָאלטָאג .ב .א ,קיד ריאמ קיזייא

 ,יקצעניל לאוי קחצי ,רעשזראבז לוולעוו ,ץנַארקנרע ףלָאװ ,רעדָארב לרעב ,.ש ,וז .י

 ןופ ןרָאי יד ןיא טבעלעג ןבָאה ןוא ןריובעג ןענייז רעביירש יד ,ןדַאפדלָאג םהרבא

 ,1915 זיב 7

 ןוא רעמ ,ליפ ךָאנ ןבעגוצ ייז וצ ןָאק ןעמ ןוא -- רעביירש עטנכערעגסיוא יד

 רעייגרָאפ יד ןעוועג ןענייז -- רעטכיד ןוא רעלייצרעד ןופ ןעמענ ,עטנַאקַאב רעקינייװ

 ךיוא -- לָאצ עסיורג ַא ןוא -- ,םירפס רכומ עלעדנעמ-שטיוװָאמַארבַא בקעי םולש רַאפ

 -למַאז ןוא ןטפירשטייצ ,ןעגנוטייצ ענעדיישרַאפ יד ןיא עטקילײטַאבטימ ,רעלטייצטימ ענייז

 ,קרעוו ענייז טכעלטנפערַאפ טָאה עלעדנעמ עכלעוו ןיא ,רעכיב

 -עג ,טיידַאב ןוא םענרַאפ ןייז טיול ,זיא ס"ומ עלעדנעמ:-שטיוװָאמַארבַא .י .ש רעבָא

 -יינ רעד ןיא הפוקת רעיינ ַא ןופ רעבייהנָא רעד ,דָאירעּפ םעיינ ַא ןופ רעטשרע רעד ןעוו

 ןייז ןופפ) "םעה לכמ הובנ הלעמו ומכשמ, :טגָאזעג טרעוו'ס יװ ,רוטַארעטיל רעשידיי

 | ,("קלָאפ ןצנַאג ןופ רעכעה ןעוועג רע זיא ףױרַא ןוא לסקַא

 -רַאפ ףיוא טימַאב ךיז ןבָאה רעקיטירק ןוא רעשרָאפ-רוטַארעטיל עשידיי ענעדייש'וַאפ

 טפַאשטשרע ןוא טפַאשרעבײהנָא יד-טָא ןענעכיײצַאב ןוא ןריזירעטקַארַאכ םינפוא ענעהזיש

 ,םירפס רכומ עלעדנעמ ןופ

 "עג ןט75 םוצ ,1910 ןיא ןבירשעג) לקיטרַא ןכעלפערט ,ןצרוק ןייז ןיא ץרּפ .ל .י

 ןשיוצ רעטסטלע רעד רָאנ טשינ זיא רע..., :טגָאזעג טָאה (ןעלעדנעמ ןופ גָאטנריױב

 ַא ךיז טוב .רעטשרע רעד -- רקיע רעד ןוא ,ךיוא זיא רע ,רעביירש עקידעבעל יד

 ךָאנ ,טָאה סָאװ ,רעטסטרע רעה זיא רע :טגיילעג ןייטשקע םעד סע רע טָאה ,רוטַארעטיל

 וצ ןטרעוז רוטלוק ענייר ,המשל ןביירש ןבייהעגנָא ,ןבָארּפ עקיטייז ןופ טייצ רעצרוק ַא

 ַא סלַא טעברַא ןייז טכַארטַאב טינ טָאה סָאװ ,רעטשרע רעד זיא רע ןוא . . .ןפַאשַאב

 ױיז לָאז יז ,עשטַאילק יד ןדיפוצרעבירַא (ןדער וצ ןושל ןייז טימ טטכעלגעמ םוא) קירב

 -רעד טָאה סָאװ ,רעט:ערע רעד ןעוועג זיא רע -- -- -- ...דלעפ רעדנַא ןַא ןיא ןעשַאּפ

 ,ךיא טדער ןעמרָאפער ןופ, :טגָאזעג רעגערט-רוטלוק ןוא םיליכשמ רוד ןייז וצ ןוא ןעז

 םעד ןעזרעד טָאה סָאװ רעטשרע רעה ןוא ,"טיורב ףרַאד קלָאּפ סָאד -- ,הלכשה ןופ

 ,רוד ןייז ןופ טנעגילעטניא םעד ןוא טלַאטשעג רעכעלקריוו ןייז ןיא הבוט-לעב ןשלהק

 ןייז טקידנע ץרּפ .ל .י ןוא *...עשטַאילק רעד ףיוא ןטייר ףיױרַא ךיז טּפַאכ רע תעשב

 ןשיוצ רעטסטלע רעד רָאנ טשינ עלעדנעמ ויא ןכַאװ ליפ ,ליפ ןיא ךָאנ ןֹוא; ;לקיטרַא

 -ַאב רעד ,רעדניפרעד רעד ,רעטשרע רעד -- רקיע רעד ןוא ,ךיוא רָאנ ;עקידעבעל יד

 "...רעפַאש

 וַא ,טגָאז ,ס"ומ עלעדנעמ ןגעוו גנולדנַאהּפָא רערעסערג ןייז ןיא ,ןַאמשירּפ דוד

 רעד טעוװ ,ךַארּפש רעדנַא ןַא ףיוא גנוצעזרעביא ןַא ןיא ןעלעדנעמ ןגָארטוצ טעוו'מ ןעוו

 ןעמוקרָאפ םיא טעװ ץלַא .זיא רע טלעוו רעכלעוו ףיוא ןסיוו טשינ; טשרעוצ רענעייל

 יד ןוא גארטרָאפ רעד ךיוא רָאנ ,ףָאטש) רעד רָאנ טשינ ןוא ,דמערפ ױזַא ןוא יינ ױזַא

 םעד וצ ןעמוק 'רע טעוװ ףוס םוצ, ןוא * ..ןלייצרעד וצ טרא עצנַאג יד ןוא םרָאפ עצנַאג

 .ןצנַאגניא לעניגירַא זיא עלעדנעמ, ,רוציקה ..."טסנוק עשידיי סָאד זיא רשפא : סולש

 .(13 יז ,"קיטירקפ) ..."דיי ןטסשידיי םענופ טסנוק רעד וצ ןעמוקעג רימ ןענייז ךעלדנע

 ןצַאשּפָא ןעמ ליו; :"חסונ עלעדנעמ, לקיטרַא ןייז ןיא טביירש קילַאיב .נ .ח ןוא

 ,ץַאז ןצרוק ןייא ןגָאז וצ גונעג זיא -- רעטשרע סלַא סיורג רעצנַאג ןייז ןיא ןעלעדנעמ

 -עטיל רעד ןיא טָאה עלעדנעמ :עטסקיטכיו סָאד רשפא טגָאזעג טרעוו םעד טימ ןוא

 ,ליטס, "...רעטשרע רעד ןעוועג טעמכ םוטעמוא ךָאד זיא רע . . .חסונ ןפַאשעג רוטַאר

 סָאד ...טפַאשדנָאל ,גנורעדלישז רוטָאנ ,עיגָאלָאכיסּפ-סקלָאפ ,ןּפיט . . .סומטיר ,ךָארּפש
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 לכה ךס רעד רשפא ןוא -- דוסי רעד זיא ,ןפַאשעג טָאה רע סָאװ ,רעבָא עטסקיטכיוו
 :וצ טיג קילַאיב .נ .ח ."חסונ רעשירַארעטיל ,ועטושּפ --- ,חסונ זיא סָאז : םעלַא ייז ןופ
 עטסעפ ןבעגוצ לָאמ עלַא רַאפ לָאמ ןייא טסייה סָאד --- חסונ ַא רוטַארעטיל רַאפ ןפַאש;
 אליממ טימרעה ןוא קלָאפ ןופ ןעקנַאדעג ןוא ןליפעג יד רַאפ ןעמרָאפ עטפַאהרעיוד ןוא
 וצ קלָאפ םעד ןפלעהטימ טסייה סָאד -- עדייב ייז ןופ סעצָארּפ םעד ןרעגנירגרַאפ םיא

 םיא ןיא עקימרָאפמוא סָאד ,טסייג ןייז ןרינילּפיצסיד טסייה סָאד ,ןליפ וצ ןוא ןעקנעד
 -עצ 'תועבטמ, ערַאבגנַאג ןיא ןוא ןעמוקַאבסױרַא דלָאג -- ץרע ןעיור ןופ ,ןכַאמ קימרָאפ
 ןוא טסעפ רוטַארעטיל רעזדנוא זיא טציא, : סיוא טריפ קילַאיב .נ .ח ןוא ....?ןצלעמש
 טָאה עדייז רעד לייוו ,רַאפרעד זיא סָאד ,ןדייז ןרַאפ וליפא רעקרַאטש רשפא ,קרַאטש
 -נעמ .ךיז רַאפ |יוו} רעקרַאטש טכַאמעג יז רע טָאה ךיז טימ .ןסָאגעגנײרַא ריא ןיא ךיז
 ,(152-149 זיז ,טרָאד) "עלעדנעמ יו רעמ זיא -- סעּפע ךָאנ טימ עלעד

 ןטסערג ןוא ןטשרע, םעד יוװ ןשטיװָאמַארבַא .י .ש טנכייצַאב תובשחמ-לעב ךיוא
 ןופ רעיוא רעקידנכרָאה רעד ןעוועג; זיא רע לייוו ,"ה"י ןט19 םעניא ןדיי ייב רעביירש
 ןוא ךַארּפש ןייז ןופ טײקיטרַאנגײא יד ןעמונַאב קיטכיר טשרעוצ טָאה סָאװ .קלָאפ ןייז
 רענעסָאלשרַאפ ַא וצ לסילש םעה ,המשנ עטלעטשרַאפ ןייז -- ךַארּפש ןייז טימ ךיילגוצ

 רעטשרע רעד זיא -- ,תובשחמ-לעב רעטייוו טגָאז --- ,שטיװָאמַארבַא .י ,ש; ..."ריט
 רעד וצ טרעהעגוצ ךיז רעהעג ןשינואג טימ טָאה סָאװו ,רעטשרע רעד ,רעכרָאה רעסיורג
 .(15 'ז ,טרָאד) *קלָאפ ןייז ןופ ךַארּפש

 שטיװָאמַארבַא .י .ש.6 :ןעלעדנעמ ןגעוו תובשחמ-לעב טביירׂש טרָא רעדנַא ןַא ןיא
 ךיז הנווכ טימ ןעמונעג טָאה סָאװװ ,ה"י ןט19 ןיא רעלטסניק רעשידיי רעטשרע רעד זיא
 קילב ןפרַאש ַאזַא טַאהעג טשינ טָאה םיא רַאפ רענייק . . .עסַאמ רעשידיי רעד ֹוצ ןקוקוצ
 -נריובעג ןקירָאי-75 סעלעהנעמ וצ ,גנולמַאז) * . . .רע יוו טייקמערָא רעשידיי רעד רַאפ
 םיא ךָאנ עקינייוו ןוא םיא רַאפ רענייק ..., : רעטייוו ןוא ,(65 'ז ,1910 ,עשרַאװ ,גָאט
 ,(66 'ז) *קלָאפ ןייז ןופ ךַארּפש רעד וצ רעיוא ןייפ ַאזַא טַאהעג ןבָאה

 ,ןפוא ןכעלשידיי ןייז ףיוא ןעלעדנעמ ןגעוו טדער יקסוועשטידרעב ףסוי הכימ ןוא
 רע טיג ,קיניו םיא ץלַא סָאד זיא רעמָאט ןוא ,תולעמ ךס ַא םיא ןגעוו סיוא טנכער רע
 -ופ יצ ,ארזע-ןבא לקיטש ַא ןופ טשַאנעג לָאמַא טָאה זדנוא ןופ רעכעלטיא :לשמ ַאזַא
 ןעוועג ייז ןענייז עלַא .ךיוא הדיקע-לעב םענופ ןוא תובבלה תבוח םענופ ןוא ג"בלר םענ
 ןגעק טשינרָאג ץלַא ךָאנ ךָאד זיאס רעבָא : תוגשה עפיט יד טימ תוחומ-ילעב עסיורג יד
 עצנַאג ַא טיובעגסיוא טָאה ם"במר רעד ןוא ,רעזייה ענייש טיובעג ןבָאה ענעי .ם"במר םעד
 םיבמר רעד זיא םירוביח עסיורג ענייז טימ עדייז רעד ,םירפס רכומ עלעדנעמ .גנוטסעפ
 ,"רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא

 ,רעטייוו .א .ביוהנֲא רעד ךיוא --- אליממ ןוא -- רעטשרע רעד ןעוועג זיא עלעדנעמ
 -"ךניירפ, רעד ןיא טָאה ,רעקיטירק ןוא גרוטַאמַארד ,רעביירש רעשידיי רעטפיטרַאפ רעד
 "...שטיוָאמַארבַא בקעי םולש -- בייהנֲא רעד זיא ןעוועגש : ןבירשעג (1910) גנולמַאז
 ןרָאי רעקילדנעצ ליפ ױזַא טָאה קלָאפ עצנַאג סָאד סָאװ ,טפַארק יד טגָאמרַאפ טָאה; רע
 -עג יד טגָאמרַאפ, טָאה רע ."טצונעגסיוא טינ ןפַאש םוצ יז ןוא ןפַאש םוצ טלמַאזעג
 עטלַא יד ןיא ןוא ,ןנָאה וצ ףרַאדַאב 'ועןייהנָא רעתמא רעד סָאװ ,טפַארק עקידלַאוו
 -ייטש-לקניוו יד טרעיומעגנייא ,םינינב ענייר טיובעגסיוא רע טָאה ןעמרָאפ ענעברָאדרַאפ
 ."בייהנֲא ריא ןפַאשעג ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ רענ

 רעשידיי רעד ןופ בייהנָא רעד זיא סי"ומ עלעדנעמש :סיוא טריפ רעטייוו .א ןוא
 טציא .בײהנָא ןַא ץלַא ךָאנ זיא סָאװ ,ךָאנ ךיז טיצ סָאװ ,בייהנָא רעד רָאנ ,רוטַארעטיל
 ,ןביילב וצ רוד ןשירַארעטיל ַא ןָא טּפשמרַאפ זיא ךעלקינייא יד ןופ רע ,ןיוש ןעמ סעז
 יד ךָאנ זיא רעבָא לייוורעד .טייק רעד ןופ ןעגניר יד ןדימש רעטייוו טעװ רע ןוא
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 ןייז ...בײהנָא סעלעדנעמ ןופ ןסיזַאפ עלַא יד ןעגנַאגעגכרוד טינ רוטַארעטיל עשידיי

 רוטַארעטיל עשידיי יד ןעמָאנ סנעמעוו ,רעד ,בייהנָא רעד ,;רעתמא רעד רעבָא רע זיא
 .(48-47 ז"ז) "ןָאפ ריא יוװ ןגָארט קידנעטש ןיוש טעוו

 -טזייוו ,*ךַארּפש רעשידיי רעד ןוא ןעלעדנעמ/, ןגעוו לקיטרַא ןייז ןיא גרעבמָאנ .ד .ה
 עיינ ןופ םָארטש רעצנַאג ַאק טָאה ,ןבירשעג טָאה עלעדנעמ ןעוו ,טייצ רעד ןיא זַא ,ןָא
 ןרָאװעג טציילפרַאפ זיא ךַארּפש רעזדנוא ןוא ,זדנוא ףיוא ןָאטעג זָאל ַא ךיז ןפירגַאב
 ןענייז סָאװ ,ןזַארפ ןַצנַאג ןוא ןקורדסיוא ,רעטרעוװ עשיויַאלס ןופ 'תורישע, ץנַא: ַא טימ
 וצ טשינ יז ןוא ךַארּפש רעד ןיא ןרעװו וצ ןעמונעגוניירַא ךעלגעממוא ןעוועג ןיטולחל
 ןבירשעג ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ יד ןוא . . .ןָאגרַאשז ַא ריא ןופ ןכַאמ וצ טשינ ,ןברַאדרַאפ
 "...םָארטש םעד ןופ ןריפ טזָאלעג ךיז ןבָאה ,טייצ רענעי ןיא

 סָאװ ,יקצעניל .י .י ןוא קיד ריאמ קיזייא ןגעו טדער גרעבמָאנ יו םעד ךָאנ ןוא
 רעד :לע טגָאז ,ןקורדסיוא ןוא רעטרעוו עשיסור ןוא עשטייד טימ טצונַאב ךיז ןבָאװ
 ןקור ןטסעפ סעמעוו ףיוא ,סעצָארּפ םעד ןופ ןסיירטימ טשינ ךיז טזָאל סָאװ ,רעטשרע

 רעד .ס"ומ ,עלעדנעמ ןעוועג זיא ,ןפרָאוװעגקירוצ טרעוו ןוא ןָא ךיז טגָאלש םָארטש רעד
 ...קרעוו עטשרע ענייז ןיא ךָאנ ןעלעדנעמ ייב ךיז טקרעמַאב ךַארּפש 'ועד רַאפ טלוק
 י- ןוֿפ לַאװ יד ,םיא רַאפ רָאלק רעמיץלַא טלוק רעד טיױעװ קרעוו םעיינ ןדעי טימ רָאנ
 -עגּפָא רעמ --- ךַארּפש רעשידיי רעד ןופ סומטיר רעד ,רעגנערטש ןיוש טרעוו רעטרעוו
 | ,(88-87 זיז ,טרָאד) ?טיה

 .רַאפ טָאה רעכלעוו ,סיומ עלעדנעמ ןופ רעכעלרעהרַאֿפ רעסיורג רעד ,רעניוו .מ
 ןעלעדנעמ ןגעוו ןטעברַא-שרָאפ עקיטכיו רעייז רָאי עכעלטע ןופ ףיול ןיא טכעלטנפע
 ןופ ןעגנולקיװטנַא ןוא ןדָאירעּפ ענדיישרַאפ יד ןגעװ ןוא קרעוו ענעדיישהַאפ ענייז ןגעוו

 -עבעל טכַארבעג טָאה סָאװ ,רעטוערע רעד ןעוועג זיא עלעדענעמ ,, : טביירש ,ןפַאש ןייז
 סָאה ,ןעטש'רע רעד ןעוועג זיא עלעדנעמ .,רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא ןשזַאזייּפ עקיד
 -ַאנ רעד ןופ ןטייקנייש יד ףיוא ךיוא קלָאפ םענופ גיוא סָאד ןענעפע טימַאב ךיז טָאה
 -עג ןעלעדנעמ ייב זיא וויטָאמ-רוטַאנ םעד רַאפ סלוּפמיא רעטשרע רעד ביוא ןוא .רוט
 רעלכוט רעד וצ ןלעטשוצנגעקטנַא ןבערטש ןשיליכשמ-לעוטקעלעטניא םענופ ןסקָאװו

 רעשיטקאדיד רעד רעבָא ךיז טָאה -- 'תוימשגו עכעלטלעוו !תוינחור, דעטרעמוארדַאפ
 ענעעזעג ,רעדליב עשיטעָאּפ עטכע ןיא טלדנַאװרַאפ ףכית רעטכיד ןסיורג םייב תילכת
 ןיא רוטַארעטיל .דיי רעד ןופ עטכישעג רעד וצ, -- רעניוו .מ) ..."עטבעלעגכרוד ןוא
 ,(55754 זיז ,2 'ב ,קרָאי-וינ ,ףוקיא ,"הי"י ןט-9

 ןוא רעקיטירק רעשידיי רעטכַארבעגמוא-גנוי ,רעטסואווַאב רעד וצ-טייג ךיוא ױזַא
 -רושז ןיא טקורדעג) גנולײנַאהּפָא ןַא ןיא .ןעלעדנעמ וצ קירע סקַאמ רעשרָאט-רוטַארעטיל
 ,"ןעלעדנעמ ןיא רימ ןצעש סָאוװ. ןעמָאנ ןרעטנוא ,(1936 ,1 'נ ,ויעיק ,"טסעמרַאפ, .לַאנ
 יָאר ןשידיי ןסיורג ןטשרע םעד ןעלעדנעמ ןיא ןצעש רימ, : ןרעדנַא ןשיווצ רע טביירש
 ךיוא זיא רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ רעקיסַאלק רעטשרע רעד -- -- -- ...טסינַאמ
 ,(143-142 ז"ז) *טסינַאמָאר רעסיורג רעטשרע ריא

 זיא עלעדנעמ, :קירע .מ טגָאז גנולדנַאהּפָא רעד ןופ לטיּפַאק ןרעדנַא ןַא ןיא ןוא
 רע ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא שזַאזייפ ןופ רעטסיימ רעטשרע רעד רָאנ טינ ןעוועג
 -הלטשה ערעטלע יד לפיוו ףיוא ,טסישזַאזייּפ רעטשרע ריא ןעוועג ללכב ,רימ טכוד ,זיא

 עשירערעלקפיוא עטלַא ןעגנַאגעגכָאנ זיא (רעגייטש ַא דלעפנעסקא) שידיי ןיא רוטַארעטיל
 -ַאב שזַאזייּפ סעלעדנעמ ןופ גנוטיידַאב יד ...שזַאזיּפ םעד ןטימעגסיוא ןוא סעיצידַארט
 רעסיורג ַא ףיוא ײרעלָאמ-שקַאזייּפ יד ןביוהעגפיוא יא טָאה רע סָאװ ,םעד ןיא טייטש
 עלענָאיצקנופ ,עשיאיידיא עסיורג ַא ןבעגעג שזַאזייּפ םעד טָאה רע יא ,ךייה רעלעמרָאפ
 ,(145-144 ז"ז) *גנודָאלנָא
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 ןשידיי ןטשרע םענופ ןעוטפיוא עטסקיטכיוו רָאג זיב יד, ךיוא טנָאטַאב קירע סקַאמ
 טימ דעביירש ַא ,טיבעג-רוטַארעטיל ןפיוא קינשַאּפערָאה רעסיורג ַא, -- ,"רעקיסַאלק
 -ךַארּפש ןייז וצ גנואיצַאב רעכעלטרָאװטנַארַאפ ןוא רעטסנרע-ךעלעיּפ ,רעלעיּפיצנירּפ ַא
 רעשירעביירש ןוא ףורַאב ןשירעטכיד ןייז וצ ,טרָאװ שירעפעש ןייז וצ ,טנעמורטסניא
 "ךַארּפש רעשירַארעטיל רעשידיי רעד ןופ רעגיילטנורג יד ןופ רענייא ןוא ,עיסעפָארּפ
 ,(147 יז

 ןוא ןעגנופַאש סעלעדנעמ טלדנַאהַאב ןרָאי ןופ ףיול ןיא טָאה סָאװ ,רעגינ .ש ךיוא

 -ידיי רעד רַאפ טיײדַאב ןייז ןוא טלַאטשעג-עלעדנעמ יד ןקעלּפטנַאוצסױרַא ךיז טימַאב
 רעגייל-טנורג ַא יו ,רעטסנרע ןַא יו ןעלעדנעמ ןופ עלָאר יד ןָא טזייוו ,רוטַארעטיל רעש
 -דימלת ןוא רעקיגָאװ רעטשרע רעה ןעוועג זיא רע; .רוטַארעטיל רעשזדייייינ רעד ןופ

 טלעטשעגניײרַא ריא ןיא טָאה רע .רוטַארעטיל-סקלָאפ רעיינ רעד ןיא רעביירש רעקידמכח
 ןייז וצ טרעהעגפיוא טָאה יז ןוא .שדוק-ןורא םעד טשינ רעיש ,דומע םעד ,המיב יד
 עטלַא עלַא ריא רַאפ טנפעעגפיוא טָאה רע .סעקרעגָאז טימ לוש עשרעבייוו ַא זיולב

 -יש ,סייומ עלעדנעמ) . .*טפַארק רעיינ ַא טימ ןעמעטָא ןוא ןסקַאװ יז טזָאלעג ןוא ןלַאוװק
 קפס ןָא טָאה עלעדנעמ, : רעגינ .ש טביירש טרָא רעדנַא ןַא ןיא ןוא ,(20 יז ,1936 ,עגַאק
 -עג רע טָאה ךָאנ רעט רעבָא ,רעייגרָאפ ענייז יב ךס ַא טנרעלעג ןוא ןעמונעגרעביא
 סָאװ ,רוטַארעטיל רעד זיא, .זוא *..םיא ךָאנ ןעמוקעג ןענייז עכלעוו ,רעביירש יד ןבעג
 -ענש רע טָאה ,"םיצראה:םע ןוא ןעיזרפ ראפ רָאנ טמיטשַאב ןעוועג דנַאנַאכָאנ תורוד זיא
 -רַאפ ערעגנעל ךָאנ ןוא (262 ,250 זיז ..."םכח:-דימלת ןטלַא ןופ םיטש יד ןרעה טוָאל
 בייהנָא םעד .., :רעגינ .ש ףוסל טגָאז ,םכילע-םולש ןוא ץרּפ ,עלעדנעמ ?שיווצ ןכיילג
 רעטשרע רעד ןעוועג זיא ךַארּפש עשידיי יד ןלייפ ןוא ןפיילש ןייז .עלעדנעמ טכַאמעג טָאה
 ןטסעמ ןוא ןגעװ ןייז ,רעטרעוו יד ןלייצ ןייז ,טייקטקַאזקע רעכעלטפַאשנטיװ וצ טירש
 .ש ןוא ..."ָאװינ ןלעוטקעלעטניא ןרעכעה ַא ןופ זייװַאב רעטשרע רעד -- ץַאז ןדעי
 זיולב טשינ ,עיצידַארטיץרּפ יד ןָא ךיז טביוה ןעלעדנעמ טימ..., :סיוא טריפ רעגינ
 .(285 'ז) "רוטַארעטיל רעשידיי רעיינ רעד ןיא עיצידַארט-םכילע-םולש יד

 -בַא, לקיטרַא ןייז טָאה ,רעקירָאטסיה-רוטַארעטיל רעטסואווַאב רעד ,גרעבניצ .י רייד
 טימ טקידנערַאפ (טייצרָאי ןט10 סעלעדנעמ וצ ,1927 ןיא ןבירשעג) *עלעדנעמ-שטיווָאמַאר
 סָאװ ,םיוב רעקיטפערק רעטשרע רעד ,םיוב רעטסעפ רעקרַאטש ַא..., :רעטרעװ יד
 יד טָאה עלעדנעמ ןכלעוו וצ ,יןטרָאג ןטסיוורַאפ ןקידייל, רעזחנוא ןיא ןסקָאװעגסױא זיא
 -ַאלק רעטשרע רעד רָאנ טשינ רעבָא זיא עלעדנעמ ,ןכילגרַאפ רוטַארעטיל עקיזטלָאמעד
 טייוו וו ,ןכייצ-געוו רעיירט רעד ,סָאמ יד זיא רע :רוטַארעטיל רעיינ רעזדנוא ןיא רעקיס
 ןעור ןעמוק רימ רָאנ טשינ ןוא .געוו ןקיטכיר ןיא ןעייג רימ יצ ןוא סיוארָאפ ןעייג רימ
 ןבָאה סָאװ ,תוישעמ עטלַא יד ןרעה ,םיוב ןקיטפערק םעד ןופ ןטָאש ןטיירב םעד רעטנוא
 ,קסנאצבאק ןוא קסּפולג ןיא ,'אכבה קמעב; טרָאד |ןטייצ ענעי ןיא| 'םהה םימיב, טריפַאּפ
 ,ךעלקינייא ערעזדנוא ךיוא רָאנ --- ,לדייב ןייז טימ ןרָאפעגמורַא זיא סיומ עלעדנעמ ואוו
 קנַאד ןוא עביל טימ ךָאד ןלעוװ ,ןגעוו עיינ ןוא ערעטייוו ליפ ףיוא ןרעדנַאװ ןלעוו סָאװ
 ןצלָאטש ןוא ןקרַאטש ךָאד ןוא ןטקעהַאב-ךָאמ טימ ןטלַא םעד וצ ןקילב ערעייז ןדנעוו
 ,קרָאי-וינ ,"סעידוטש עשירָאטסיה-רוטלוקפ) "ןיורק םענירג קיבײא םעד טימ םיוב-ןזיר
 ,(360 יז ,9

 נגָאג םעד ףיוא קילב ַא ןפרַאװ ייז ןעוו ,רעשרָאפ-רוטַארעטיל עשידזי ענעדיישרַאפ
 -סױרַא ןעמונעג טָאה רוטַארעטיל יד יוװ ,ןעעז ייז ןוא רוטַארעטיל רעשידיי-יינ רעד ןופ
 -רָאפ ןעמענוצנָא ןבױהעגנָא טָאה ןוא דנַאטשוצ ןוויטימירּפ ,ןקידרעירפ ריא ןופ ןסקַאװ
 -סיוא ןבָאה ,רוטַארעטיל רענעמוקלופ-ךעלכַארּפש ןוא שירעלטסניק רעטכע ןַא ןופ ןעמ
 סָאװ ,רעלטסניק ןסיורג םעד ,רעקיסַאלק םעד םיא ןיא ןעזעג ןוא ןעלעדנעמ טלייטעג
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 זיא'ס ןוא .רעקיסַאלק יַא ןופ הגרדמ יד טכיירגרעד רע טָאה טלַאהניא ןוא םרָאּפ ןייז טימ

 טגנערב ןוא ןעלעדנעמ ןיא טעז רעביירש יד ןופ רענייא רעדעי יו ,טנַאסערעטניא ייברעד

 "ירק םעד ןענייז סָאװ ,תודוסי ןוא ןטנעמעלע עכלעזַא ןפַאש ןייז ןיא ןוא םיא ןיא ס'ורַא

 .רעייט ןוא קיטכיוו ,טנעָאנ סרעדנוזַאב רעקיט

 רעדש זַא ,טניפעג ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ רעכוז-תילכת רעד ,ןיקוויר .ב

 ןוא רעטשרע ןייז רַאפ טַאהעג טָאה |עלעדנעמ} רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ רענָאיּפ

 ןופ ןגיוא יד ןיא רוטַארעטיל ןקיטכערַאב ןוא ןרעפטנערַאפ וצ עבַאגפיוא רעטסרעווש

 טָאה עבַאגפיוא יד-טָא; ןוא ,?ןייזטסואווַאב ןוא ליפעג-תילכת סקלָאפ םעד רַאפ --- קלָאֿפ

 ,"עקירעמַא ןיא רוטַארעטיל .,דיי דעד ןופ ןצנעדנעט-טנורגש) "סיומ עלעדנעמ טליפרעד

 .(11 יז ,1948 ,קרָאי-ויג

 רעד ןגעוו טדער ןעמ ןעוו ,עטשרע יד ןופ רענייא ןעוועג עלעדנעמ זיא יאדוװַא ןוא

 ןקיטלַאטשעגסױא ןוא ןעמערופסיוא םייב טליּפשעג טָאה רע סָאװ ,עלָאר רעקידלַאװעג

 ןגָאלָאליפ עשידיי .סיורג רעייז גנוטיידַאב ןייז זיא טכיזניה רעד ןיא .ךַארּפש עשידיי יד

 ןשידיי םענופ טיבעג ןפיוא ןעוטפיוא עלעדנעמ יד טײקמַאזקרעמפיוא ליפ טקנעשעג ןבָאה

 -נרעלַאב טכעלטנפערַאפ ןענייז ןטפירשטייצ ןוא רעכיבלמַאז ענעדיישרַאפ יד ןיא .,ןושל

 ,ליטס ןייז ןיא ןטנעמעלע-רָאלקלָאפ יד ןגעוו ,ךַארּפש סעלעדנעמ ןגעוו ןעלקיטרַא עקיד

 .רעצעזרעביא םעד עלעדנעמ ןגעוֶי ,ןעמזיוװַאלס יד ןגעוו

 רעשידיי רעד ןיא ייס ןוא רעשיאיירבעה רעד ןיא ייס ןעוועג זיא עלעדנעמ ,רוציקה

 -יפ רעד ,קרַאמ לדוי .שדהמ רעסיורג רעד ,ּרעביײהנָא רעד ,ןושאד רעד --- רוטַארעטיל

 רעבייהנָא רעד םירפס-רכומ עלעדנעמ זיא..., :(3 'נ ,1948 ,"טפנוקוצ,) טביירש ,גָאלָאל

 ףיוא ןשטייטרַאפ ךָאד ןעמ ןָאק עדייז לטיט-ןרע םעד ןוא ? רעקידנערַאפ רעד רעדָא

 עטשרעטנוא יד וטפיוא ןייז ןופ רקיע רעד זיא :; סָאװ ןיא טָא זיא ןעגנַאגעג ,םינפוא עדזיב

 ,קסּפולג ןוא קסנַאצבַאק ןופ ןובשח-סנבעל ןרעטנוא ןגיוצעגרעטנוא טָאה רע סָאװ ,הרוש

 ,ךעלקינייא יד רַאפ ןטָארטעגסױא טָאה רע סָאװ ,ךרד םעד ןיא |זיא| רקיע רעד רעדַא

 רעד זַא .םינּפַא ?סרעביירש עקידרעטעּפש יד רַאפ ןפַאשעג טָאה רע סָאװ ,חסונ ועד

 "עג טָאה עלעדנעמ סָאװ ,טנעמונָאמ רעד .ןכַאז עדייב --- ָאד זיא רעפטנע רעטסקיטכיר

 יו טרעוו רעקיצניװ טינ זיא ,ןבעל םענעגנַאגרַאפ ןוא רוד ןקידרעירפ םעד ךָאנ טלעטש

 .רוטַארעטיל רעשידיי רעקידרעטייוו רעד רַאפ טזָאלעגרעביא טָאה רע סָאװ ,השורי יד

 רעבָא ןעמ זומ ,ןעגנופַאש סעלעדנעמ ןופ ןטסרעייט םוצ ,ןושל וצ טמוק ןעמ ןעווע

 רעבָא ,רעקידנערַאפ ַא סָאמ רעסיוועג ַא ןיא זיא עלעדנעמ : גנורילומרָאפ יד-טָא ןעמעננָא

 .(193 'ז) רעמבייהנָא רעד רע זיא סָאמ רערעסערג רעשל ןיא ןַא זיא

 ןעוועג זיא סָאװ ,רעקיטירק ןוא רעטכיד רעשידיי-שיאיירבעה רעד ,ןַאמכיפ בקעי

 סע סָאװ ,ןכירטש עלאנעמָאנעפ יד ףיוא ּפָא ךיז טלעטש ,ןעלעדנעמ וצ טנעָאנ ןרָאי ליפ

 רעד ,דלודעג רעד זיֹא ןכירטש-טּפיוה יד ןופ רענייאא :רעטקַארַאכ ןייז ןיא ןעוועג ןענייז

 ןצנַאגניא זיא סָאװ ,ןעיוב ןייז ןיא ,טעברַא ןייז ןיא טגָאמרַאפ טָאה רע סָאװ ,רעיודסיוא

 טָאה חוכ ןייז ןוא דלודעג ןייז קנַאדַא רָאנ ...רעטקַארַאכ ןשידיי ןייז וצ ץַאזנגעק ַא

 סָאװ ,ןפַאש סיורג ןייז טפַאשרעטסיימ רעלופ וצ ,תומילש וצ ןעגנערב וצ ןזיוװַאב עלעדנעמ

 ןוא טייקנעמוקלופ ןופ אצוי-לעוּפ ַא ןוא גנוטכַארטַאב רעקירָאיגנַאל ןופ טקודָארּפ ַַא זיא

 ןייק טָאה עזָארּפ |.מ .1 -- ,עשידיי ךיוא ןוא} עשיאיירבעה יד סָאװ ,ןפיילש ןקידרדסכ

 רעדנצנעלג רעטשוע רעד רע זיא טקנופדנַאטש םעד ןופ .טַאװעג טשינ םיא זיב ןכיילג

 -עג ןענייז סָאװ ,רעקיאַאזָאוּפ עשידיי יד ןופ טייק רעד ןיא רעטשרע רעד -- רעלטסניק

 זיולב טזָאלרַאפ טשינ ךיו טָאה רע סָאװ ,ועטשרע רעד .םיא ךָאנ ןוא םיא טימ ןעמוק

 וצ ןטעברַא וצ טרעהעגפיוא טשינ טָאה רע רָאנ ,ןילַא שדוקה חור ףיוא ,םיסנ ףיוא

 ,גיוא ןטינעג ןוא טנַאה רעטינעג ַא טימ ןֹוא ףָאטש ןטימ טלגנַארעג ךיז ,ןפיילש וצ ,ןעסעט



 289 רעטשרע רעד -- עלעדנעמ

 ,םילשורי ,"ןינבה תמא/, -- ןַאמכיפ בקעי) "לעדאמ ןטשרע םעד טמערופעגסיוא רע טָאה

 .(14 * ,א"ישת
 -לייט ,רעקידהצילמ רעטייו רעד ןיא טקעטש ביוהנָא רעשירַארעטיל סעלשדנעמ ,ָאי

 זיב ןעװעג ןענייז טע .הפוקת'רוטַארעטיל רעוװיטיטירּפ-ךעלמיטסקלָאפ ,רעשינלטבזזייוו

 עטסנרעיץנַאג ךיוא ןעוועג ; רעכיב ןוא ךעלכיכ ןופ רעסַאפרַאפ ערעגוע ןוא ערעטעב םיא
 ,.רוטַארעטיל רענייש ףיוא ןקילבסיוא טימ ןעגנופַאש שרעסעב ןופ ןטסעמרַאפ ןוא ןוואורּפ

 ןיא רעדָא קרעװ עטשרע יד ןיא ןוא ןרָאי ערעגניי ענייז ןיא ךָאד טָאה אפוג עלעדנעמ
 רעטעּפש .טייצ ןייז ןופ תונורסח עלַא יד ןופ ןטילעג קרעוו ענייז ןופ ןטנַאירַאװ עטשרע יד
 ןסקָאװעגסױרַא זיא רע .הביבס ןייז ןופ ךיז ןבײהסיױרַא רעמצלַא ןעמונעג רע טָאה רעבָא
 רעד ןרָאװעג זיא ןוא ,רעלטסניק ןסיורג ןתמא םוצ ןסקָאװרעד ןוא טײקימורַא רעד ןופ
 ,ןפַאש ןשידיי םענופ רעטסיימ-סיורג רעטשרע

 םיובנריב לאירוא ןופ גנונעכייצ -- ס"ומ עלעינעמ



 שיאיירבעה ןיא טירש עשירַארעטיל עטשרע יד
 שידיי ןיא ןוא

 ,לקיטרַא רעטשרע סעשטיווָאמארבַא .י .ש טכַאמעג טָאה סע סָאװ ,קירדנייא םעד ןגעוו

 "ניא רימ ןבָאה ,"דיגמהט גנוטייצ רעשיאיירבעה רעד ןיא טכעלטנפערַאפ טָאה וע סָאװ

 ןעוועג טקורדעג זיא סָאװ ,קָאטשניב .ל ןופ גנולדנַאהּפָא רעד ןיא תועידי עטנַאסערעט

 יָאנ רעד ,קָאטשניב .ל לייוו ,עקיטכיר ןענייז םיטרּפ עלַא יד ,4 ןיא ,*דָאכסָאװ, ןיא

 ןבירשעג לקיטרַא ןייז טָאה ,סייומ עלעדנעמ ןופ טגיירפ רעטוג רעקירָאיגנַאל ןוא יועטנע

 .ןעלעדנעמ ןופ ןגָארקעג טָאה רע סָאװ ,תועידי עשיט:עטיוא יד ןוּפ ךמס ןפיוא

 יכדרמ) .ס .מ ןופ גנולייצרעדרעביא רעשידיי רעד טיול תורוש עכעלטע ןעגנערב רימ

 "-עטניא ויא'ס .1887 רָאי ,'א דנַאב ,"דניירפ-זיוה, ןיא טקורדעג זיא ָאװ ,(רָאטקעּפס

 .שידיי ןבירשעגו ןַאד טָאה'מ יװ ,טנַאכער

 ן.מ .1 -- ,לקיטרַא רעד -- טניימ סָאד} -- ,ר;טקעּפס .מ טביירש -- ,איטַאטס ידש

 איטַאטס יד .רעזעל עשידיי יד ןשיווצ |גלָאפרעד} ךעּפסוא ןסיורג ַא טַאהעג טָאה --

 -לעדנַאמ .ל .ה רעטנרעלעג רעשידיי | רעטסואווַאב } רעסיוועג רעד טקרעמַאב ךיוא טָאה

 םעד טימ זיא רע ןעוו ןוא .םוירעטסינימ-סגנודליב ןיא טנידעג לָאמסנעד טָאה סָאװ ,םַאטש

 ,ןטניואוועג טָאה שטיווָאמארבא ואוו| טנגעג םעד ןיא ןרָאפעג רעטסינימ |סגנודליב }

 ,טרעדנואוועג רעייז ךיז טָאה רע .ךעלנעזרעּפ ןשטיװָאמארבַא טימ טנעקַאב 'ןיז רע טָאה

 -לעדנַאמ .ל טָאה --- ,רעכיז ןעוועג ןיב ךיא, .ןַאמגנוי ַא רָאג ךָאנ ןענופעג טָאה רע סָאװ

 ןעו .רעטנרעלעג רעקירָאי-קיצפופ ַא ןבירשעג טָאה איטַאטס יד זַא --- ,טגָאזעג טַאטש

 ןטָארעג םיא רע טָאה ,ןשטיװָאמַארבַא טימ טנעקַאב רעטנעענ ךיז טָאה םַאטשלעדנאמ

 טגָאזעגוצ ןוא ,|עילַאטיא} אודאּפ ןיא ךיז טניפעג סָאװ ,עלוש-רעניבַאר רעד ןיא ןרָאפ וצ

 -ַארבַא .עידנעּפיטס |זוכולמ} ענָאיזאק ַא םיא רַאפ | ןלעוּפוצסיױא} ןעשטָאּפָאלקוצסיױא

 עטכעלש ענעדיישרַאפ רעביא רָאנ .ןענַאטשַאב ףיורעד ,'זיז טייטש'וַאפ ,זיא שטיווָאמ

 ."ןרָאװעג טשינ וצ ןַאלּפ רעד זיא ןדנעטשמוא

 רעווש זיא --- ןצונ טכַארבעג דנַאלסיזא ןייק ןרָאפ ןייז טלָאװ יצ, :וצ טיג .ס .מ ןֹוא

 ןזירּפָא ןייז ןיא ןטלָאוװ ,ןדיי עשיטור ,רימ זַא ,ןגָאז רעכיז ןעמ ןָאק סָאד רָאנ ,ןפטרט וצ

 "יא קלָאפ םעד טימ ןעמַאזוצ ןבעל ץנַאג ןייז טָאה רעכלעוו ,רעניירש-סקלָאפ ַא ןריולרַאפ

 דנַאטשמיא טנַאלַאט ןסיורג ןייז טימ ןוא ,ןדנואוו עלַא ענייז ,תורצ ענייז עלַא ןטילעגרעב

 ,קיטכיר ױזַא ,קידעבעל ױזַא ןבעל עשידיי סָאד ןלָאמוצּפָא ןוא ןבעגוצרעביא ץלַא ןעוועג

 .(133-132 ז"ז) "רעלטסניק רעטסערג רעד יו;

 ןייז טקרעמַאב ,שידיי וצ שיאיירבעה ןופ ןייגרעבירַא סעשטיוװָאמַארבַא .י .ש ןגעוו

 סרָאטקעּפס .מ טול ןריטיצ רימ) קָאטשניב .ל טניירפ רעטנעָאנ ןייז ,ףַארגָאיב רעטשרע

 : (1887 ןופ "דניירפ-זיוה, ןייז ןיא ,גנולייצרעדרשביא
 ענייז טימ רוטַארעטיל רעשיאייובעה רעד ןיא ךיז טָאה רעכלעוו ,שטיווָאמאובא,

 ןגעווטסעדזנופ ךיז טָאה ,רעביירש עטסעב ןוא עטשרע יד ןופ םענייא רַאפ ןזיוועג םירפס

 -עג טשינ טָאה רע ,ךעלריטַאנ ץנַאג זיא סע ןוא ,ןילַא שיאיירבעה טימ טנגונגַאב טשינ

 זיא שטיװָאמַארבַא םורָאװ -- רוטַארעטיל רעשיאיירבעה רעד ייב ןביילב ןייטש טנָאק

 "עג טינ ןילַא ליפ ױזַא טָאה רע .רעביירש-טקלָאּפ ַא רַאפ רַאָי טנַאלַאט ַא טימ ןריובעג

 טנעקעג טוג רעייז טָאה רע לייוו ,רַאפרעד רָאנ שיאייובעה ןבירשעג טָאה ןזא ,טסואוי

 ןעװעג טינ זיא געו רעתמא ןייז .גנירג ןבירשעג םיא ךיז טָאה סע ןוא עכַארּפש יד
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 ןעמ ןָאק ,שיאיירבעה ןביירש |טינ} גנירג ןוא טוג לָאז רענייא יוו םורָאװ ,שיאיירבעה
 סָאװ ,עכַארּפש ַא זיא סָאד לייוו ,,רעביירש-סקלָאפ רעשידיי ןייק ןפורנָא טינ ךָאנ םיא

 ַא רָאנ שטיוָאמַארבַא זיא ןשיאידבעה ןיא .טינ טײטשרַאפ ןוא טינ טנעייל קלָאפ סָאד

 ןייק טינ רָאנ ןָא סע טפור ,טליוו ריא יװ ןוא ,ןַאמ רעטעדליבעג ַא .דיי רעטנרעלעג

 טָאה טנעלַאט רעכעלריטַאנ ןייז ,עקיריא סָאד רעבָא טוט רוטַאנ יד .'רעניירש-פקלָאפ,

 קירב רעטלעטשרַאפ ַא ךרוד רעסַאוװ סיורג ַא יוװ ןסירעגסױרַא ןשיאיירבעה ןופ ךיז
 עניילק סָאד, קרעוו טשרע ןייז טימ ןיוש .געוו ןתמא ריא ףיוא ךיז ןסיג ןבייהעגנָא ןוא
 קרַאטש ַא וו ךיז טָאה ,עכַארּפש-סקלָאפ רעד ףיוא ןבירשעג טָאה רע סָאװ ,'עלעשטנעמ
 טָאה קלָאפ עטסָארּפ סָאד ןוא .סע ףרַאדַאב ןעמ ואוו טרָא םעדו ןיא ןסָאגעגנײרַא רעסַאװ
 .(139-128 זיז) "ןגער ןטוג ַא וצ טקיש טָאג ןעוו ,דלעפ טנקירטרַאפ ַא יוו יי ךיז

 זיא ,1884 רָאי ןיא ךָאנ שידיי ןיא טריטויבעד טָאװ רעכלעוו ,שטיוװָאמארבַא .י .ש

 רקיעב ךעלדנעטשרַאפ זיא סָאװ ,רעביירש ַא רַאפ טנכערדרַאפ ןעוועג טייצ עגנַא 0 ַא ךָאנ
 ךעלגנענוצ ןוא טסַאּפעגוצ טשינ ןענייז קרעוװ ענייז ןוא ,עטרעלקעגפיוא יד ,ליכשמ םעד
 - ,רענעייל ןטושּפ טעד רַאפ

 םעניא ,"דניירפ זיוה, סרָאטקעּפס יכדרמ ןיא .זייװַאב ןימ ַאזַא ףיורעד ןבָאה וימ
 עכַארּפש עשידיי יד; ןָאזעניד בקעי ןֹופ גנולדנַאהּפָא ערעגנעל ַא רימ ןבָאה ,ךוב ןטשרע
 ,טנַאסערעטניא זיא'ס ןוא .,ךובלמַאז רעד ךיז טנפע ריא טימ סָאװ ,"רעביירש עדיא ןוא
 .ש ןגעוו טגָאז ,רעביירש רעטנעקרענָא ןוא רערעלוּפָאּפ רעייז ַא ןַאד ,ןָאזעניד בקעי סָאװ
 "לפצדהיע ,"עשטַאילק ידפ ,"?עסקַאט יד; קרעוו ענייז טנָאמרעד רע ,ןשטיװָאמארבַא .י
 :וצ טיג רע ןוא

 :ןגָאז ןפָא תמא םעד לעוו ךיא זַא ,ןייז לחומ שטיווָאמאובא 'ה רימ לָאז רעבָא. - .;
 ךעלקריוו זיא קעווצ ןייז בוא .טכייררע טשינ קעווצ ןייז ןבָאה םירפס עדייב יד זַא
 ןעמ יו ,םיררוצ ןוא תורצ עקיטציא עניז טימ ןדיי םעד ןכַאמ וצ טנַאקַאב ןועוועג

 ןרערט טימ ןלייצרעד ןוא ןעגניזַאב וצ םיא רעדָא ,עשטַאילק יד, קידנענעייל ןעניימ ןָאק

 וצ רעטייוו ןבעג טומ םעד םיא ןוא עטכישעג"רעריטרַאמ עשירָאטסיה ןייז ןגיוא יד יא
 רעזעל רעקידנעטשרַאפ רעדעי יו ,הנומא רעקילייה ןייז רַאפ ןדייל וצ דעטייוו ןוא ןדלוד

 ,שטיווָאמארבא 'ה טָאה ,קעווצ ןייז ןעועג זיא סָאד בוא ,ןעזסױרַא ילע'דוי, םעד ןופ ןָאק
 רעד וצ גנודליב ןייז ןיא ךָאנ זיא קלָאפ סָאד ןעד ,טסיזמוא טעברַאעג ,ודובכ תליחמג
 '...ןענרעל וצ ןופרעד סָאװ ןוא ןייטשרַאפ וצ סע םוא ןעמוקעג טינ גנולקיוטנַא

 ,,לשדוי, ןוא יעשטַאילק יד; ,םירפס עדייב יד ביוא; : ןָאזעניד בקעי טגָאז רעטייוו ןוא

 ןופ רָאנ רעבָא ,ןומח םעד ןופ טינ ןעמָאנ רעד זיא ,טכַאמעג ןעמָאנ ןטמירַאב ַא ךיז ןבָאה
 ןוא טינ ייז טפיוק קלָאפ סָאד .שדוק ןושל ןיא םירבחמ ןוא םיליכשמ יד ,םירבח ענייז
 ,טנזיוט ןופ רענייא טייטשרַאפ ,רָאפ םיא טזעל |ןעמ} ןעוו טסבלעז ןוא .טינ ייז טועל
 יױזַא ןעוועג זיא שטיוװָאמארבַא 'ה ביי וא ,טינ ביולג ךיא ןוא .ךיז טלדנַאה ןירעד סָאװ
 םעד רַאפ סע טביירש רע זַא ,ןבירשעג םירפס יד טָאה רע ןעוו ןַאד ןביולג וצ טרַאגרַאפ
 ןעמעוו רַאפ :עגַָארפ יד ,ָאזלַא ,רימ טביילב .ןייטשרַאפ ייז טעוװ ןומה רעד ןוא ןומה
 ,ךיא קרעמַאב טּפיוהרעביא ? ןָאגרַאשז ןיא ןבירשעג 'לעדוי, ןוא !עשטַאילק יד, רע טָאה
 'עסקאט , רעד ןופ ףמואירט ןטשרע ןייז ךָאנ דלַאב טרעהעגפיוא טָאה שטיווָאמארבא 'ה זַא
 ,טסבלעז ןושל םעד ןופ ןעקנעד וצ טסנרע ןוא שטייד-שידזי ןביירש ןייז ןיא ןייז וצ טסנרע
 -עגנייא קיד וצ ןוא ליפוצ עריטַאס ןוא רָאמוח רעד זיא ,קרעװ עטצעל ענייז עלַא ןיא
 סע עכלעוו ,תונציל עקיציוװ ראג טינ ןוא עקיטיונ טשינ טּפָא ןוא עכַאפנייא ןיא טלקיװ
 עשטייד-שידיי עטצעל ענייז עזעל ךיא ןעוו ןוא .תעד ןוא רסומ ןּפָארט םעד ןלעטשרַאפ
 טליּפש רבחמ רעד יוװ ,ליפעג ַא ךיא םוקַאב ,'ישילשה ןימינב תועסמ, ,לשמל יוװ ,קרעוו
 רַאפ קירטש ַא ףיוא טצנַאט ןוא טכַאל ןוא טעּפש ןוא עכערצעג-טסנוק טכַאמ ןֹוא ךיז
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 ןצונ סָאװ קלָאּפ םעד םוא קינייוו ךיז טרעמיקַאב ןוא טסבלעז םידבחמ ןוא םירבח ענייז

 ךיא סייו .ןושל שידיי םעד ןופ ןקורדסיוא ןוא עכַארּפש רעד ןוא טסבלעו ןעגנערב וצ

 רע ,טינ ביולג  ךיא .םיא טכיורבעג רע יװ עזייוו ןוא טדַא יד ןרעלקרע וצ יו ,טינ

 סָאװ ,עכַארּפש עטלעטשעג ענייא סלַא ןושל סעד ןטלַאה ןוא ןייז שיטנאדעּפ ױזַא לָאז

 זיא רע ןוא ,טסבלעז עכַארּפש רעד ןיא רוקמ ןוא שרוש |ןייז} 'ויא טָאה טרָאװ-סעדעי

 ןיא טינ טניפעג רע סָאװ ץלַא זַא ןעמונעגנייא ליפ ױזַא םירוקמ ןוא םישרש יד רַאֿפ

 ,שידיי ןייר רעבירעד טביירש |רע} ןוא ןכיורבעג וצ םוג טינ ןוא קיליײה טינ זיא ,ייז

 רָאנ ןביירש ךיוא ןלָאז ערעדנַא זַא ,ליוו ןוא טביירש טנאדעפ ַא רעיירבעה רעכנאמ י

 ןבָארגרעטנוא םיא לי ןוא ,טנייפ ַא ןָאגרַאשז םעד הליחתכל זיא רע רעדָא ,שילביב- יי

 ."ןטייל רַאפ ןעמעש ךיז לָאז רע ,טײקנברָאדרַאפ ןוא טײקטסָארּפ ןייז ןלעטשוצ ,פױרַא ידכנ

 ןייז רַאפ ןשטיווָאמארבא .י .ש ןגעק ןָאזעניד בקעי סױרַא ןיוש טערט ,דימ ןעעז ,ָא

 ןיא ןעלעדנעמ טקורעגסױרַא טָאה סָאװ סָאד ,ךַארּפש עשידיי יד ןעווערטסיימ ןוא ליפ

 ןופ רעגיילטנורג ןרַאפ טכַאמעג םיא ןוא רוד ןייז ןופ רעביירש יד ןופ ןָאנגױא עמַאס

 .רעטסײמךַארּפש ןסיורג םעד רַאפ ןוא רוטַארעטיל רעשידיי רעיינ רעד

 יַארבַא .י .ש ןופ ליפ ױזַא טרעדָאפ רע סָאװרַאפ ,ךיז טרעפטנערַאפ ןָאזעניד בקעי

 ,סָאד וט ךיא, .ןביירש ןייז טימ קדקדמ ױזַא זיא רע יאמלה ,תונעט טָאה ןוא ןשטיװָאמ

 רעבירעד . ..טסינָאגרַאשז רעטסעב ןוא רעטסערג רעד זיא רע לייוו --- ,רע טביירש --

 טכעלש טינ ךימ טעװ שטיװָאמַארבַא 'ה זַא ,ףָאה ךיא . . .ןייז וצ קדקדמ םיא טימ טכער זיא

 ,(12-11 ז"ז) *ןייטשרַאפ

 טלעטש רע ואזו ,גנולדנַאהּפָא רערעגנעל ןייז ןופ ףוס םוצ יוװ ,טנַאסערעטניא זיא סט

 : ןָאזעניד בקעי וצ טיג ,קרעוו ערעייז ןוא רעביירש עשידיי לָאצ רערעסערג ַא ףיוא ּפָא ךיז

 ךיא ןָאמרעד רעבירעד ןוא ,סטוג טימ לקיטרַא ןיימ |ןקידנערַאפ} ןייז םייסמ ליוו ךיא;

 ױנעג ךיױא טציא זיא סָאװ ,םכילע םולש 'ה רעביירש ןטנכייצעגסיוא טעד ןטצעל םוצ

 ענייז .'טַאלב-סקלָאפ עשידיי, סָאד ןועל סָאװ ,עלַא יד ייב ןרָאװעג טבילַאב ןוא טנעקַאב

 "ייא רעזעל ןדעי ןענָאמרעד ןוא ,ןבעל ןשידיי ןופ ןטָאש ןוא ןברַאפ עלַא ןנָאה רעדליג

 זיא ענייז עכַארּפש י- ךיוא .ןטיײקנבעגַאב עטניואוועגייב ןוא ןטייצ עטבעלרעביא ענעג

 ןוא טסינַאמָאר ןייק |טינ) זיא רע .טביירש רע סָאװ ,טלַאהניא םעד וצ דנסַאּפ ןוא טוג

 רעבָא ,ןלעטשוצרָאפ ךיז רעכלעזַא סלַא |/ואורּפ|} עכורּפשנָא ןייק |טשינ} ךיוא טכַאמ -

 "רַאפ טימ ןוא ,רעביירש רעגולק ןוא רעטנכייצעגסיוא רעטבַאגַאב רעייז ןייא ךָאד זיא רע

 ללּפתמ ןיבמ רעדעי זיא רעביירש עכלעזַא ףיוא .טביירש רע סָאװ ץלַא ךיז טזעל ןגינעגה

 .(20 '/) רעמ סָאװ רעדירב ערעייז רַאפ ןביירש ןוא ןרעמ ךיז ןלָאו ייז : ןייז וצ

 "םולש רעגנַאפנָא ןגנוי םעד טייצ רענעי ןיא ןלעטשנגעק סָאד טנַאסערעטניא זיא סע

 ,םירפס רכומ עלעדנעמ ןרעלוּפָאּפ ןוא ןטמירַאב רעייז ןַאװ ןיוש ,ןרעטלע םעד ןגעק םכילע

 ןיא ךָאנ שידיי וצ גנואיצַאב עטסנרע רָאג ַא טַאהעג טָאה שטיווָאמַארבַא .י ,ש זַא

 סָאװ ,לכיב ןשיאיירבעה ןייז ןיא ןלעטש עקינייא ןופ רימ ןעעז סָאד --- ,ןרָאי עגנוי ענייז

 ןפיירגַאב וצ ןָא רע טביוה ןַאד ןיוש .רָאי 230 ַא ןופ רעטלע ןיא טכעלטנפערַאפ טָאה רע

 ןוא טייצ רענעי רַאפ סיינ ַא רָאג זיא'ס --- ,ךַארּפש רעשידיי רעד ןופ לָאר עקיטכיוו יד

 .ןזיירק עשיליכשמ יד ןשיווצ סיינ ַא

 ,(1867) *טּפשמ ןיע, ןייז ןיא שטיווָאמארבא .י .ש טגָאז ,עבַאגפיוא עקיטכיוו רעזדנוא

 רעקיליײה רעזדנוא ןופ גנולטימרַאפ רעד ךרוד זיולב ןכיירגרעד לייוו'ועד רימ ןענָאק

 ווירב ןייז ןיא לַאטנעזָאר (ןָאעל) רעטנרעלעג רעד זיא טכערעג) רעייז ןוא . ...ךַארּפש

 ןופ ךַארּפש רעד ןיא טביירש סָאװ ,םענייא ןדעי ןציטשו ןפרַאד רימע זַא ,("ץילמה, ןיא)

 ןגעוו טייקסטכעלש ןופ סָאװ ,עלַא יד ןגָאלש ןלָאז ייז ידכ ,ןעניואוו רימ ואוו ,רעקלעט יד

 ןפרַאד רימ . . .ןטײקשירַאנ ײלרעלַא זדנוא ףיוא סיוא ייז ןטכַארט טייקנסיוומוא ןופ רעדָא
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 ןופ ןדנואוו יד ןלייה רימ ןענָאק שיאיירבעה ךרוד זיולב זַא ,ןענָאטַאב סרעדנוזַאב רעכָא
 רעד טימ רָאנ טשינק ,שטיווָאמארבא .י .ש וצ רעטייוו טיג ,רעבָא ...?*קלָאפ רעזדנוא
 . טימ ךיוא רָאנ ,קלָאפ רעזדנוא ףיוא ןקריוו ןענָאק רימ ןלעוו ןײלַא שיאיירבעה ןוֿפ ףליה
 גנוקרעמַאב ַא ןיא ...*|'תרבודמה תידוהי תפש,} ךַארּפש רעשידיי רעד ןופ ףליה רעד

 ,םיוברעדעצ |.לא|} ןטוג םוצ ןרעו טנָאמרעד לָאז; זַא ,.א .י .ש טביירש ,ץַאז םעד וצ
 ןוא שידיי ןיא 'רשבמ לוק, טפירשטייצ יד ןבעגוצסורַא ןעמונעג ךיז ףיוא טָאה סָאװ
 ןענעייל וצ ייז ןעניואוועגוצ ,ןסַאמ-סקלָאפ יד טייקכעלגעמ ַא ןוא ןצונ רע טננערב טימרעד
 ,טפירשטייצ עקיזָאד יד ןציטש וצ ךעלצונ ןוא יאדכ זיא סע .סיינ עקידנדעלַאב ,עקיטכיוו
 ,(25 'ו) *רעמ סָאװ

 רע ןעוו .שטיװָאמַארבַא .י .ש רעביא טרזח ,רעטרעוו ערעדנַא טימ ,עבלעז סָאה ןוא
 ןלוש עשידזי יד ןיא רערעל ַא טגניווצ ןעמ ןעוו ,עגַאל רעכעלרעכעל רעד ףיוא ןָא טזייוו

 םעד רַאבקנַאד ןייז רימָאל , : טלָאהרעדיװ רע ןוא ,שטייד ףיוא ך"נת םעד ןשטײטרַאפ וצ
 שוריפב טביירש שטיוָאמַארבַא .י .ש} שידיי ןיא סױרַא טיג סָאװ ,םיונרעדעצ ליכשמ
 וצ ןקתמ טַאלג טשינ ,זיא קעווצ ןייז סָאװ ,'רשבמ לוק. טפיױשטייצ יד |'ידוהי תפשב;
 ןעייטשרַאפ סָאװ ,ןסַאמ-סקלָאפ יד וצ ריא ךרוד ןדער וצ רָאנ ,שטייד"שידיי םעד ןייז
 ,(36 'ז) "ךַארּפש ערעדנַא םוש ןייק טשינ לייוורעד

 עלופ טימ ץרּפ ,ל .י יו ,בגא) שטיוָאמַארבַא .י .ש ךָאנ טָאה ,ןעעז רימ יו ,ָאד
 -רעד ...לטימ ןקילייוטייצ ַא ףיוא יו ,שידיי ףיוא טקוקעג (1890 ןיא ,רעטעּפש רָאי 3
 לָאז (שיאיירבעה רעדָא) ךַארּפש עקיטרָא יד טשינ ןענעק ןסַאמ-סקלָאפ יד ןמז-לכ ,לייוו
 ףיוא ןזיוועגנָא עלעדנעמ ןיוש טָאה רעטעּפש .ךַארּפש רעשוידיי רעד טימ ןצונַאב ךיז זעמ
 ,ךַארּפש רעשידיי רעד תבוטל ןוויטָאמ עקידרקיע רטמ ליפ

 רעד
 ,2רײק"
 צגלרוַדת

 גנונע כיי צ
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 םוצ טריפעגנײרַא טָאה שטיװָאמַארבַא בקעי םולש יוװ ,רָאי 95 דלַאב ןיוש זיא סע
 ,םירפס רכומ עלעדנעמ ןעמָאנ-טײלגַאב ןייז רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא לָאמ ןטשרע

 םולש ןשיווצ ןצענערג עקיטכיר יד ןרָאװעג טלעטשעגטסעפ טינ ןענייז טציא זיב רעבָא
 .םירפס רכומ עלעדנעמ ןוא שטיווָאמַארבא בקעי

 עלעדנעמ ןוא שטיוװָאמַארבַא -- ןעמענ עדייב יד-טָא ךיז ןשימ ןרָאי עלַא יד ןיא
 -ָאמַארבַא .י .ש ןגעוו ןבירשעג ןבָאה סָאװ ,עלַא יז ייב ךיז ןרעטנָאלּפ ןוא ןשימ ---
 ךיוא ךיז ןרעטנָאלּפ ןוא ךיז ןשימ ןעמענ ייווצ יד טָא .קרעוו ענייז ןוא םיא ןגעוו ,שטיוו
 ךיז טקידנע ואוו ןייגרעד טשינ ןענָאק סָאװ ,טציא ןוא לָאמַא ןופ רענעייל יד ייב רדסכ
 .רעטייווצ רעד ןָא ךיז טביוה ואוו ןוא רענייא

 -ןעמ ןעמָאנ םעד טכַארבעגנײרַא שטיװָאמַארבַא בקעי םולש טָאה לָאמ ןטשרע םוצ
 עניילק סָאדע שידיי ןיא גנולייצרעד רעטשרע ןייז וצ המדקה רעד ןיא םירפס רכומ עלעד
 לוקק ןיא טקורדעג) "ףיקת םהרבא קחצי ןופ גנוביירשַאב-סנבעל ַא רעדַא עלעשטנעמ
 -עג ַא ךיא ןיב ןײלַא; :ודנוא רַאפ רָאפ ױוַא םיא רע טלעטש ןטרָאד ,(1864 ,"רשבמ

 םינָאדוועטפ ַא יו ױעבָא ."םירפס רכומ עלעדנעמ -- סייה ךיא ,ץישטַאיװצ ןופ רענעריוט
 רָאי ןיא ,רעטעּפש רָאי ףניפ טימ םירפס רכומ עלעדנעמ טמוק שטיוװָאמַארבַא .י .ש ןופ
 ,"רעמורק רעד עקשיפע ןופ טַאלב-רעש ןפיוא ,3

 ? םירפס רכומ עלעדנעמ ןוא שטיוװָאמַארבַא בקעי םולש ןשיווצ ןצענערג יד ןענייז ואוו
 קרעוו ענייז ןיא טקיטלַאטשעגרַאפ ןוא ןעמונעגפיוא ןיילַא שטיווָאמַארבַא .י .ׁשי טָאה יו

 ? םירפס רכומ עלעדנעמ ּפיט םעד
 שטיװָאמַארבַא ןשיווצ גנַאהנעמַאזוצ םעד ןגעוו רוטַארצטיל עצנַאג ַא ָאד ןיוש זיא סע

 .עלעדנעמ ןוא
 ןבָאה ןטייצ ענעדיישרַאפ .ןופ רעשטייטסיו וצ ןוא רעשט טייט ,רעשרָאפ ןוא ,רעקיטירק

 / .טלעדנַעמ ןוא שטיװָאמַארבַא ןופ סעיצק לנופ ייד ,ןטנעמעלע יד - ןכירטש -ןעטקַארַאכ יד
 סָאד טָא לָאמ עכעלטע רעגינ .ש טרירַאב "םירפס רכומ עלעד;עמ; ךוב ןייז ןיא

 |ּפיט-סקלָאפ ַא| םירפס רכומ עלעדנעמ :קיטלַאטשעגירוצ ןעוועג זיא רע? : םעלבָארּפ
 גנונעפע רעד ןיא .(268 יז) ,*|טייקכעלנעזרעּפ עקרַאטש ַא| שטיױוָאמַארבַא בקעי םולש ןוא
 שטיווָאמַאובַא בקעי םולש, :ןרעדנַא ןשיוװצ רעגינ .ש טגָאז "ס"ומ עלעדנעמ; ךוב םוצ
 ןעוועג טלָאװ -- רערעל 'םענָאיזַאקא ַא ןופ עדרַאקָאק רעד טימ לטיה יןשיאיוג, םעד ןיא
 ןייז וצ ןדער טלָאװעג טָאה סָאװ ,םענייא רַאפ ןעמָאנ רעקיסַאּפ-טינ ןוא רעדמערפ-וצ ַא
 ַא ןופ ןעזסיוא םעד טימ .טניירפ רעטונג רעטלַא ןַא יו ,שטנעמ רענעגייא ןַא יווװ ,קלָאפ
 רעד ןיא ,ללכ ןשידיי םוצ ןעמוקוצוצ ןעוועג רעטכיל םיא זיא םירפס רכומ עלעדנעמ

 ןפיוא ןקוק וצ ןעוועג ךעלריטַאנ םיא רַאפ זיא םירפס רכומ עלעדנעמ ןופ טלַאטשעג
 ,רעגערטנקַאּפ רעד ןעד זיא .רעקיטייז ַא יו לסיבא ךָאד ןוא קיניוועניא ןופ ןבעל ןשידיי
 -- שיט ןגנַאל ןפיוא תוניחת ןוא ךעלרעשטנעב ,םירפס ענייז טימ טגיילעצ ךיז טָאה סָאװ
 -עג םירפס רכומ עלעדנעמ ךיוא זיא ױזַא ? רעשימייה ַא יא ,חרוא ןַא יא ןעוועג טשינ
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 .ש רעביא טרזח עבלעז סָאד .(15 'ז) ?טייז ַא ןָא קידנעייטש ,רעטסקינייוועניא ןַא ןבילב
 ןרעזעל ןרַאפ} םיא רַאפ ןזייוו טלָאװעג טשינ ךיז רע טָאה ,טגָאזעג יווש : ךוב ןייז ןיא רעגינ

 טיול ןוא גנוריפפיוא ןייז טיול ,ןעזסיוא ןייז טיול זיא רעכלעוו ,שטיוװוָאמַאדבַא .י .ש יו
 רע .עסַאמ-סקלָאפ רעשידיי רעד ןופ טרעדנוזעגּפָא לסיבַא ןעוועג ןיוש ,ךוליה ןצנַאג ןייז
 רעשימייה ַאזַא ,שטנעמ רענעגייא ןַא רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא ןייז טלָאװעג טָאה
 101 'ז) *רעגערטנקַאּפ רעקיטיײצרַאפ ַא ןעוועג זיא סע יװ ,דיי

 -בַא ןופ סעיצקנופ יד ןלײטרעדנַאנַאפ ױזַא רענינ .ש טוואורּפ טרָא רעדנַא ןַא ןיא
 םעד ןופ טקודָארּפ ַא ,ןסייוו רימ יוװ ,זיא ןפַאש ץנַאג ןייזע :ןעלעדנעמ ןוא ןשטיווװָאמַאר
 ןויטקעלָאק םוצ זיב ןביוהרעד ךיז טָאה רעכלעוו ,שטיװָאמַארבַא .י .ש ןלעודיוװידניא

 טָאה סע ןכלעוו ףיוא ,דיחי ןסיורג ַא ןופ ןפַאש סָאד זיא סָאד .םירפס רכומ עלעזדנעמ
 קרצוו עלַא ,"רפוס רעדש -- רעגינ .ש) *...ללכ ןרעסערג ַא ךָאנ ןופ הניכש יד טורעג
 ,(146 'ו ,ליזיימ ןמחנ ךרוד ןבילקעגפיוא ,"םערוט עלעדנעמ? ,22 'ב ,עלעדנעמ ןופ

 ןייז ןיא ןרעגינ .ש ייב םירפס רכומ עלעדנעמ סױרַא טמוק שילרעטסיוא רעמ ךָאנ
 'ב ןיא טכעלטנפערַאפ ,(1910) ייליבוי ןקירָאי-75 סעשטיווָאמַארכַא .י .ש וצ טַארעּפער
 -עטיל סעשטיװָאמַארבַא . . ., : טרָאד טגָאז רעגינ .ש ."סיומ עלעדנעמ ןופ קרעוו עלַאג 1
 -יא ןַא ,טלַאטשעג ַא ,קרעוו ַא ןילַא זיא -- םירפס רכומ עלעדנעמ -- ןעמָאנ רעשירַאר
 ףיוא לכיימש ןייא טימ ןוא רעטכיזעג ךס ַא טימ .,טייצ-סגנַאגרעביא ןַא ןופ ּפיט-סגנַאגרענ
 ןקידעגעל ךָאד ןוא ןטרעווילגרַאפ טעמכ ,םענעטלַאהעגנייא ,ןקיאור ַא טימ .ןעמעלַא ייז
 ךיז טָאה עלעדנעמ .עכַאּפע רענעברָאטשעג ַא ןֹופ גנורענירעד עקידעבעל ַא ,לכיימש
 רַאפ ןודכזל ןטלַאהַאב ןוא קיטש ןייא ןוא ברַאפ ןייא ןופ םידגב ןיא ןָאטעגנָא ,ןשַאוועגּפָא
 ,רעטייוו ןטייז 30 טימ ,טַארעּפער ןבלעז םעד ןיא .(89 'ז) *...תורוד עקידנעמוק יד
 זיא םירפס רכומ עלעדנעמש : ןשטיווָאמַארבַא ןופ ןעלעדנעמ רעגינ .ש סיוא ױזַא טלייש
 .ש טגָאז רעטייו ךָאנ ןוא ."סרוקיּפא רעד ,רערעל רענָאיזַאק רעד .שטיויָאמַארבַא טינ
 -ַאש ןייז ,ליטס ןייז טינ טפַאש רע ,ה"ד ,טריזיליטס ןוא טוט שטיווָאמַארבַא...; : רעגינ
 -סקלָאפ ןופ ןרעטסומ ,ךיז רַאפ ןרעטסומ דימת טָאה רע ; ּפָאק ןופ, ,ךיז ןופ ,םטיר-סג:ופ
 זיא רעטסומ רעטשרע ןייז .ךַארּפש-סקלָאפ רעד ןופ ,רוטַארעטיל-סקלָאפ רעד ןופ ,ןבעל

 יז רע טָאה לָאמ ןייא .עקסַאמ עטשרע ןייז זיא סָאד .ןילַא םירפס רכומ עלעדנעמ ---
 טייג רע ,טכיזעג ןפיוא םיא ייב ןבילבעג עטרעווילגרַאפ ַא יז זיא ןָא ןַאד ןופ ,ןָאטעגנָא
 "םירפס רכומ עלעדנעמ יוװ רָאנ ,שטיוװָאמַארבַא יו טינ טדער ןוא טרָאפ ןוא טייטש ןוא
 ,(טרָאד ,144 'ז)

 יװ טָא םירפס רכומ עלעדנעמ ןוא ןשטיװָאמַארבַא טריזירעטקַארַאכ ןיניירב ןבואר
 ,םירפס רכומ עלעדנעמ ןופ ּפיט םעד ןפַאשעג טָאה שטיוָאמַארבַא בקעי םולש/ :יױזַא
 ןייז ןיא ןשטיװָאמַארבַא קידנרעדליש ."רעפעש םעד טסולפנײאַאב טָאה ףַאשעג ועד ןוא
 -נעט ,דיבש דיי רעד ,חקּפ רעד עלעדנעמ טדערעג טָאה טע/ :ןיניייוב ,ר טגָאז ,ןדער
 ליפ טימ טשימעג ,הניארו-הניאצ ןופ ,תוניחת ןופ ןושל םעד טימ טדערעג טָאה עלעד
 -סױרַא םיא ןופ טָאה ןיילַא המשנ-סקלָאפ יד . ..רעטרעוו עשיאיירבעה עשיטסירעטקַארַאכ

 ןיא עלעדנעמ/ --- ןיניירב ןבואר) "םכח-דימלה ַא ןופ ןושל םעד ןיא וליפא ןעוו ,טדערעג
 -עגפיוא ,"עלעדנעמ ןגעוו תוישעמש ,21 'ב ,סי'ומ עלעדנעמ ןופ קרעוװ עלַא ,"ןדער ןייז
 .(144 יז ,ליזיימ ןמחנ' .ךרוד ןבילק

 ינודקומ .א .רד טיג ןעלעדנעמ ןוא ןשטיװָאמַארבַא ןשיווצ גנולײטרעדנַאנַאפ עֿפרַאש ַא
 יד; ןוא "וויזירּפ רעדע קרעװ עשיטַאמַארד ייווצ סעשטיווָאמַארבַא ןגעוו לקיטרַא ןייז ןיא
 ,ןזייורעד רע טוואורפ זיא ,סעמַארד יד טימ ןדירפוצ טשינ זיא רע יווװ ױזַא .?עסקַאט
 טדער ןטשרע םעניא .ןשטנעמ ענעדיישרַאפ ייווצ ןענייז עלעדנעמ ןוא שטיוװָאמַארבַא זַא
 ידרומ, יד ןופ אנוש רענעסיברַאפ רעד ,שינרעטצניפ רעד טימ רעפמעק רעה ,ליכשמ רעד
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 -ַאיענוט ,קסנַאצבַאק ,קספולג טדער ןעלעדנעמ ןיא .טס1רע ןוא רעטיב טדער רע ."רוא
 ,פָארַא ןביוא ןופ םלוע ןייז טכַארטַאב ,דצה ןמ טייטש שטיװָאמארבַא .י .ש . ..עקוועד
 ןרַאפ רעגילק ןוא רענעש ,רעסעב ןײילַא ךיז טלַאה רע .רעלעפ ערעייז ףיוא ןָא טזייױו

 ללכ רעד זיא רע .ךיז רַאפ גנַאג ןייא ןיא ןוא לארשי ללכ ןרַאפ טגרָאז עלעדנעמ .םלוע

 טלדנַאה שטיוװָאמַאדבַא . . .םיא ןיא ָאד זיא ,ללכ םעניא ןַארַאפ זיא סָאװ ,ץלַא .ןילַא לארשי

 טניפעג לדייב ןיא ןעלעדנעמ ייב .טלדנַאה עלעדנעמ עכלעוו טימ ,ךעלכיב טימ טשינ

 טימ רָאנ טלדנַאה שטיוװָאמַארבַא .לכיב-השעמ ַא ןוא םירוזחמ ,תודגה ,תוניק ,תוניחת ריא
 עלעדנעמ ןופ קרעוו עלַא ,"ןשטנעמ ייווצ , -- ינודקומ .א .רד) *...'םינוציח םירפס
 םולש ןבירשעג טָאה סעמַארד ייווצ יד, זַא ,סיוא טריפ ינודקומ .א .רד ןוא ,(1 'ב ,ס"ומ
 ייוצ יד וצ טינ תוכייש ןייק טָאה עלעדנעמ ...עלעדנעמ טינ ןוא שטיוװַאמַארבַא בקעי
 ...שטיוװָאמַארבא 'רעפמעק} רעד רָאנ ,ןבירשעג ייז טָאה רעלטסניק רעד טשינ ,סעמַארד

 זיא עלעדנעמ ןביל ןוא ןטנעָאנ ןייז ייב ןעמונעג טָאה שטיוװָאמַארבַא סָאװ ,עקיצנייא טָאד
 ,"טרָאװ ןשיטסילַאער םוצ ןוא טרָאװ םוצ טסנרע םעד ,ךַארּפש ייז

 ןופ עיּפָאק עטכעלש ַא ,גנולגיּפשּפָא עכַאװש ַא זיא שטיװָאמַארבַא זַא ,סיוא טמוק

 .ןעלעדנעמ

 ןוא םירפס רכומ עלעדנעמ ןכעלרעהרַאפ םעד ןיא טייוו ױזַא ןעגנַאגעג זיא סע ןוא
 רַאפ ךָאנ ןבָאה טנַאקעג ןבָאה רימ זַא ,ןשטיוװָאמַאובַא בקעי םולש ןענעקיילרַאפ םעד ןיא
 -עג ןט75 םוצ) ץרּפ .ל .י ןופ ןבירשעג ,תורוש עכלעזַא ןבעל סעשטיווָאמַארבַא .י .ש
 עלַא עז -- ,"דגיירפע ןופ עבַאגסיוא-לבוי ,1910 ןיא ,שטיװָאמַארבַא ,י .ש ןופ גָאטנריוב
 -עדנעמ ליוו --- ץרּפ ,ל ,י טביירש -- ,ךיא..., :(3 'ז ,1 'ב ,סזימ עלעדנעמ ןופ קרעוו

 גנַאל עסַאמ רעסיורג רעד ןיא קלָאפ סָאד ןיוש טָאה סָאד ,עלַא ןעוט סָאד ןוא .ןרע ןעל
 טשינ .טעברַא ןייז ףיוא םיא טפור ןוא ,טעברַא ןייז טנעקרענָא טָאה קלָאפ סָאד .ןָאטעג
 ןוא דניק ןוא בייוו רַאפ ןעמָאנ ַא ,ןעמָאנ טַאװירּפ ַא זיא סָאד ,שטיװָאמַארבא בקעי םולש
 כומ עלעדנעמ/ םיא טפור קלָאפ סָאד ; רעבעג-ןטרָאּפסַאּפ ןוא רעביירש-לוקירטעמ ןרָאפ
 ןוא .עיצאערק רעטסעב ןייז ןופ ןעמָאנ ןפיוא ,'עלעדנעמ, --- רוציקה תבהאמ ,"םירפס
 "...דובכ םעד טרעוו זיא עלעדנעמ

 רעטרעו ערעדנַא טימ טקירדעגסיױא עכעלמענ סָאד ץרפ ,ל .י טָאה לָאמ טייווצ ַא

 :(שיאיירבעה ןופ טצעזעגרעביא זיא לקיטרַא רעד -- 10 *ז ,22 'ב ,"םערוט-עלעדנעמ;)
 ןבירשעג טלָאװ | .מ .1 --- ,שטיװָאמַארבַא .י .ש) רע ןעוו .עלעדנעמ םיא טפור קלָאט סָאדש
 רעבָא טָאה רע .רפס ןייז ןופ ןעמָאנ ןפיוא ןפורעג קלָאפ סָאד םיא טלָאװ ,קרעוו ןייא

 רכומ עלעדנעמ} זיא ,ךיז טיירד ץלַא ןכלעוו ףיוא ,סקַא רעד ןוא .םירפס ליפ ןבירשעג

 רוציק בילוצ ןוא .קיביײא ףיוא ןוא קידנעטש ףיוא ןעמָאנ ןייז זיא ױזַא ןוא --- 'םירפס
 רעטַאוװירּפ ןייז ;םידיחי רָאנ טנַאקַאב ןיא שטיוװָאמַארבַא בקעי םולש .עלעדנעמ --

 ;רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ רעכיב-עטכישעג יד ןיא טצירקעגסיוא ןייז טעװ ןעמָאז
 ַעלַא ףיוא ןעמָאנ ןייז זיא סָאד ןוא -- ,'עלעדנעמ/, ןסייה רע טעוװ רעבָא ליומ-סקלָאפ ןיא
 ,"ביול ןייז זיא סָאד ןוא ,ןטייצ

 ןבירשעג טָאה רע ןעוו ,רעגייטש ןכעלשידיי ןייז ףיוא ןוא ןפוא ןלעניגירַא ןַא ףיוא
 -ַארבַא (יקסוועשטידרעב) ןוירוג-ןב ףסוי הכימ זחנוא רַאפ טלָאמ ,םיבתכ עשידיי ענייז
 -ַאב-ץנַאג םיא רַאפ ייווצ יד טָא ןעמונעגפיוא טָאה רע יו ןוא ,ןעלעדנעמ ןוא ןשטיווָאמ
 -רעב טגָאז -- ,דניצַאא .םיא ףיוא העּפשה רעייז ןוא רעביירש ןוא ןטלַאטשעג ערעדנוז
 ,םירפס רכומ עלעדנעמ ןסיורג םענופ ,ןעלעדנעמ ןופ ןדער ךיא לעוװ --- ,יקסוועשטיד

 ונלוכש ,םירפס רכומ עלעדנעמ זַא ,עודי ןכעלטיא זיא'ס יצ ,טשינ סייוו ךיא .ןדייז םענופ
 ,םענורב ןייז ןופ טבָאלעג ךיז רימ ןבָאה עלַא ןוא ,וראבמ וניתש ונלוכו ודובכב םיבייח
 ,םינבהו תובאה, םעד ןבירשעג טָאה ןוא ,שטיוָאמַארבַא בקעי םולש ןסייהעג לָאמַא טָאה
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 ,שדוק-ןֹושל ףיוא ןכַאז ערעדנַא ךָאנ ןוא 'םולש טּפשמ, םעד ןוא 'עבטה תודלות, םעד
 טימ ,ןרענרעל יבצ םייח טימ הלכשה רעטלַא רעד ןופ ןרָאי ענעי ןיא ןעוועג זיא סָאד
 -- .םעדיוב ַא טזָאלעגסיױא ךיז טָאה ייז ןופ סָאװ ,ןלוש"רעניבַאר טימ ןוא םיקדקדמ יד

 לקיטרַא ןַא ןענופעג טרָאד בָאה ךיא ןוא 'רהשה, לטפעה ַא ןעמוקַאב ךיא בָאה לָאמַא
 ,טכעלש לסיבַא ןוא טוג לסיבַא ןעוועג זיא טָאד ןוא '?ונָא המ, : ןשטיוװָאמַארבַא ןופ
 ןוא ןעניקסנעלָאמס ןוא ןעמולבנעיליל טנעיילעג קרַאטש טָאה טָאװ ,זדנוא ןופ רעכעלטיא

 סעּפע .,טשַאנעג רע טָאה ןשטיװָאמַארבַא ןופ זַא ,ןגָאז טנָאקעג טשינ טלָאװ ,ןענָאדרָאג

 שטיוָאמַארבַא ךיז טמענ ָאד ןוא ...שיילפ טשינ ןוא שיפ טשינ ןימ ַא ןעוועג סָאד זיא
 לָאמ ןייא ףיוא ? רעכיב ַא רַאפ סָאװ ןוא ,שידיי ףיוא רעכיב ןביירש וצ ןָא טבייה ןוא
 לָאמניײק ךָאנ רימ ןבָאה ךרד ןימ ַאזַא ןֹוא סנױזַא סעּפע ,טלעוו עיינ ַא טנפעעג ךיז טָאה
 -שיק יד טדיינש ןוא ןּפיל יד ףיוא לכיימש ַא טימ רענייא טלייצרעד ָאד . ..ןעזעג טשינ
 -יצ עס זַא ,תוצה ּפָא טכיר ןוא טדייל ןוא טבעל יז יװ ,לארשי תסנכ יד זיא ָאד ,סעק
 ןַארַאפ ןענייזס ,טײטשרַאפ ריא ...ןייו ַא ךיוא ןעמ טוט ןײלַא ןוא המשנ יד טרעט
 ,םלוע רעבָארע רעטסָארּפ ַא זיא'ס :םיליכשמ ןייק טשינרָאג ןענייז ייז סָאװ ,ןשטנעמ
 .המשנ ַא ךיוא ייז ןבָאה ןגעווטסעדנופ ןוא ,טייל ענייפ ענױזַא ךָאנ ןוא םיבנג ךעלקיטש

 אקווד ןוא .ןרעהוצ ךיז ןעמ ףרַאד םיא וצ סָאװ ,שטנעמ ַאזַא זיא דיי ַא ,טײטשרַאפ ריא
 רכומ עלעדנעמ ...םירבא ענייז עלַא טימ םיא ןייז וצ ספות ידכ ,םיא ןיא ןכירקניירַא
 ןייק זחנוא ןפַאשרַאפ טשינ ליווװ רע ,שינעקיווקרעד רעזדנוא וצ טשינ טלייצרעד םירפס
 יינַא ךיז ןלָאז רימ ,ליוו רע :טרעקרַאפ ;השעמ ַא ױזַא טַאלג ןלייצרעד ןוא ןגינעגרַאפ
 ןוא .ןילַא רימ ןענייז סָאװ ,םיא ןופ ןסיוורעד ךיז ןוא ןרעהסיוא םיא ןוא ןצעזרעד
 סעּפע .ןצרַאה ןיא עלעקניוו סכעלטיא טסייוו רע ןוא ,ךרד-הרומ רעסיורג רעד זיא סָאד
 עלַא ,22 'ב) * ...ןילַא ךיז רימ ןגָאז ץלַא סָאד ןוא ,חיכומ ַא זיא ןוא ןטּפשמ רע טוט
 | ,(12711 ויז ,סיומ עלעדנעמ ןופ קרעוו

 -ַארעטיל רעשידיי רעד ןיא ןעגנורעדליש-רוטַאנע ןעלקיטרַא עירעס ןייז ןיא שָאוהי = |
 ןסיוועג ןייא טָאה רעלטסניק רעדעי..., :ןרעדנַא ןשיוװצ טגָאז (1911 ,"טֿפנוקוצ,} "רוט
 -ליב ןופ רעטנָאלּפעג עקיטרַאנדיײשרַאפ עצנַאג סָאד טשרעהַאב רעכלעוו ,וויטָאמ-טּפױה
 טגירק רע ןעוו ןוא .ןָא םיא ןליפ עכלעוו ,ןעקנַאדעג ןוא ןליפעג ןופ ,ןטלַאטשעג ןוא רעד

 רימ ןבָאה ,דגב-טסנוק ַא ןיא ןדיילקרַאפ וצ וויטָאמ-טּפיױה ןקיזָאד םעד טייהנגעלעג ַא
 -- שָאוהי טביירש -- ,ןעקנַאדעג ינימ עכלעזַא, . ..*דַארג ןטסכעה ןופ קרעוודעטסיימ ַא
 ןטפירש סעשטיוָאמַארבַא טנעייל ןעמ ןעוו ,ןעניז ןפיוא ןעמוקפיורַא קידנליו טינ ןוחמ
 עלעדנעמ --- גנופַאש-רעטסיימ ןייז וצ ןוא גנופַאש-גנילביל ןייז וצ טמוק ןעמ ןעוו ןוא
 ןופ וויטָאמ-טייל רעד יו רעקיניױװטינ ןוא רעמ טינ זיא עלעדנעמ ןעד .םירפס רכומ
 ןכייר-רעדליב ןייז ןופ דליב סענעי זיא ןוא ,גנואיושנָא-טלעוו רענעגזיא טע שטיווָאמַארבַא
 ןעקנופ} תוצוצנ ןוא ןלַארטש ןלַא טקנופנערב ַא ןיא יװ ןעמַאזוצ ךיז ןפערט סע ואוו ,חומ
 ,(255 'ז) "רעלטסניק סלַא ןוא דיי סלַא ,שטנעמ סלַא ,המשנ ןייז ןופ

 ױזַא טריזירעטקַארַאכ "עיגילער םוקמב עירָאטירעט-ומכ; לקיטרַא ןייז ןיא ןיקוויר .בו
 ,שטיװָאמַארבַא .י .ש :טניימ סָאד| רפוס רעד עלעדנעמ, : ןעלעדנעמ ןוא ןשטיװָאמַארבַא
 רערעכעה ַא --- םירפס רכומ עלעדנעמ ןיא טצעזעגניירַא ךיז שירָאגעלַא טָאה | .מ .2 --
 .לארשי-תסנכ וצ ךיז ןקערטש ריא ןיא הדע רעשידיי רעד רַאפ טדער סָאװ ,ּפיט- סקלָאפ
 -בַא| רפוס רעד סָאװ ,ץלַא ןכלעוו רעביא ,ּפָארַא-גרַאב ַא ,עוּפש ַא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא
 ןוא טסַאה טימ ןעלקײקּפָארַא ןעמונעג ךיז טָאה ,טגָאמרַאפ טָאה |.מ .1 -- ,שטיװָאמַאר
 ןרָאװעג ןפַאשַאב זיא סע ןוא ,{ .מ .נ -- ,ןעלעדנעמ ןיא| ןיירַא ּפיט-סקלָאפ ןיא טסַאלּפ
 ,טלּפָאט טדער ןוא טלּפָאט טרעה ןוא טלּפָאט טעז סָאוו ,עקידנענ ײמ-לּפָאט ַא ,טלַאטשעג ַא
 רעשילָאבמיס- שירָאגעלַא סעלעדנעמ ליומ סנעמעוו ןיא ןוא .,קלָאפ ןרַאפ ןוא רפוס ןרַאפ
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 ןיא לייו רעבָא ,עירָאגעלַא ןַא הליחתכל .טגיײלעגניײרַא ךיז ךעלריטַאנ ץנַאג טָאה חסונ
 טימ ןרָאװעג ןלָאװקעגנָא ןעלעדנעמ ייב ללכ םעד טיל יז זיא ,לארשי תסנכ וצ טסניד

 ַא ןרָאװעג זיא יז זיב -- בייל רעמ ץלַא ךיז ףיוא ןעמונעגנָא טָאה ןוא המשנ רעמ ץלַא
 טָאה סָאװ ,טלַאטשעג ַא -- גנַאגרעביא ןיא רוד ַא ןופ גנורעּפרעקרַאפ עשירעלטסניק
 עטקיטלַאטשעגרעביא -- ןעוװעג טשינ רעירפ ןענייז סָאװ ,ךיז וצ עכעלנע ןפורעגסיױורַא
 עקידװעעז-טלּפָאט ,עקידנענײמ-טלּפָאט ךיוא ,םיליכשמ עכעלמיטסקלָאפ ,ןשטנעמ-סקלָאפ
 רעד רַאפ ןוא רעקיטייצרַאפ רעד רַאפ -- המכח יילרעייווצ טימ ,עקידווערעה-טלּפָאט ןוא

 ,(1938 ,27 'נ ,"רעטעלב עשירַארעטיל;) "טלעוו רעקיטנייה
 רעלטסניק יד ןופ רענייא רעדעי לפיוו ףיוא ,ןעז ֹוצ זיא ןטכַארבעג םעלַא םעד ןופ

 ןייז ,רעטײלגַאב ןייז ןוא ןשטיװָאמַארבַא ןגעוו ןדער וצ ןעמוקעג זיא סָאװ ,רעקיטירק ןוא
 טָאה רענייא רעדעי לפיוו ףיוא -- ,ס"ומ עלעדנעמ .ןטָאש ןייז רעדָא טלַאטשעג טייווצ

 עקיניזפרַאש ,ןעקנַאדעג עטנַאסערעטניא ,תורבס טימ גרעב עצנַאג ,םילת-ילת טיובעגפיוא
 -עטקַארַאכ ןוא ןעגנונעכיײצַאב עקיטרַאנדײשרַאפ עלַא יד ןופ ,ךָאד רעבָא .ןעגנוטּפױהַאב
 עקיטכיוו ןוא עטושּפ-טסָארּפ ןייא ןרָאװעג טרעלקעגפיוא טשינ ץלַא ךָאנ זיא סעקיטסיר

 ,שטיװָאמַארבַא בקעי םולש ייב םירפס רכומ עלעדנעמ רעד טָא ךעלטנגייא זיא רעוו : ךַאז

 ןייק טשינ רָאג טפָא רעיז טגירק סָאװ ,אפוג שטיויָאמַארבַא בקעי םולש ,רע טָאה יו
 -עלעדנעמ יד-טָא ןפַאשעג רע טָאה ןליצ עכלעוו בילוצ ןוא ןפַאשעג ,סעיצַאטסעטַא ענייפ

 םעד ,םיא קרַאטש טקירעדינרעד ןעמ ןוא טּפָא ןעמ טגָאלש ריא טימ סָאװ ,טלַאטשעג

 ?ןשטיווָאמַארבַא בקעי םולש ,רעפַאשַאב
 -רַאפ ךרוד ןוא ןטייצ ענעדיישרַאפ ןיא טָאה ןעמ יו ,דליב סָאד ןצנַאגרעד וצ ידכ |

 -שטיוװָאמַארבַא םעלבָארּפ סָאד טסַאפעגפיוא ,קרעוו וצ ,רוטַארעטיל וצ ןעגנַאגוצ ענעדייש
 וצ טרעהעג סָאװ ,גנולדנַאהּפָא ןַא ןופ ןגוצסיוא עקינייא ןעגנערב רימ ןליוו ,עלעדנעמ
 יו ,ןעז וצ קיטכיוו זדנוא רַאפ זיא סע .ןָאזעניד בקעי וצ -- רוד"ןב סעשטיווָאמַארבַא
 םורַא טרעטנָאלּפעג לָאמַא וליפא ךיז טָאה טלעוו עשירענעייל ןוא עשירעביירש עשידיי יד
 ,םירפס רכומ עלעדנעמ ןוא שטיװָאמַארבַא בקעי םולש שינעטער םעד

 -ןָאזעניד יד ןשיווצ ןבילברַאפ זיא גנולדנַאהּפָא יד) ןענַאזעניד בקעי ןדער ןזָאל רימ

 וא ,1921 ,"רעטעלב עשירַארעטילא יד ןיא ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ ןיא יז ,םימתכ

 ןוא שטיוָאמַארבַא בקעי םולשג :("םערוט-עלעדנעמ , :נולמַאז רעד ןיא ןיײרַא ךָאנרעד
 ץלַא דנַאנַאכָאנ טייצ ַא ךיא בָאה -- ,ןָאזעניד בקעי טלייצרעד -- ,םירפס רכומ עלעדנעמ
 ןייק ןרעדנַא םוצ רענייא ןבָאה סָאװ ,ןדיי עועדנוזַאב רָאג ייויצ ךיז ןענייז --- טניימעג

 ,שטיוװָאמַארבַא בקעי םולש .טשינרָאג רשפא רעדנַאנײא ךיז ןענעק ןוא טשינ תוכייש םוש
 ןוא ןדמל רעסיורג ַא ,ןרָאי עלעטימ יד ןיא דיי ַא ןייז זומ ,טלשטשעגרָאפ רימ ךיא בָאה
 וּפַאמ יו ,ןושל-היעשי ןייר טימ טשינ וליפא שדוק-ןושל טביירש ,רענעק רעסיורג ַא
 רַאפ ...טמעטַאב ןוא גנירג ךיז טנעייל ,טביירש רע טָאװ רעבָא ,ןַאמלוש ןמלק רעדָא
 .ןןעלעדנעמ 'ר טלעטשעגרָאפ רימ ךיא בָאה שרעדנַא ...טַאהװעג טקעּפסער ךיא בָאה םיא

 רערעטלע ןַא סיוועג ןיוש זיא ,טלָאמעגסױא רימ ךיא בָאה ,םירפס רכומ עלעדנעמ 'ר
 ןשטיינק עפיט טימ ,רערַאד ,רעכיוה ַא ,רָאי קיצנַאװצ ןוא טרעדנוה זיב ,רעקיצּכעז ַא ,דיי
 טפַאשביל טימ דימת ןקוק עכלעוו ,ןגיוא עטוג ןוא עגולק רָאּפ ַא טימ ,ןרעטש ןייז ףיוא
 רָאג וליפא זיא ,טכַאדעג רימ ךיז טָאה ,ןיילַא עלעדנעמ 'ר ...ןכעלטיא ףיוא תונמחר ןוא

 רָאנ רע טָאה ,ךעלהשעמ ענייז ןופ טנעיילעג בָאה ךיא סָאװ ,טָאד .טשינ רעביירש ןייק
 טּפיוהרעביא ןענייז סע -- -- -- ...רערעדנַא ןַא ץעמע טָאה ןבירשעגפיוא ,טלייצרעד
 ןעוועג סחיימ ךיז ןעמ טָאה שטיוָאמַארבַא בקעי םולש טימ סָאװ ,ןרָאי ןעוועג טלָאמעד
 רענעדלָאג רעטלַא רעד ןופ םיסהוימ יד ךָאנ ךיז ןבָאה םירפס רכומ עלעדנעמ טימ ןוא
 ."החּפשמ רעד ןיא אגרד-תיהנ ַא סעּפע טימ יו ,טמעשעגוצ ןָאֿפ
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 ומ עלעדנעמ םעדיטָא טלעטשעגרָאפ ךיז טָאה ,ןַאמרעגנוי רעד ,ןָאזעניד בקעי
 ,םידירַאי עלַא ףיוא לדייב ןגייא ןייז טימ טרָאפ רע ,דיגנ ןייק טשינ דייא ַא וו םירפס
 ,הלגע-לעב לקיטש ַא יא ןילַא טפָא זיא ןוא ...תוניחת ןוא תוניק טימ ןגרָאזַאב וצ ןדיי

 ערעגנעל ַא ןָאזעניד טָאה ױזַא ןוא ."לדרעפ םענעגייא ןייז ייב דעסיימש לקיטש ַא יא

 טָאהש .םירבחמ ערעדנוזַאב ייווצ ןענייז עלעדנעמ ןוא שטיוװָאמַארבַא זַא ,ןטלַאהעג טייצ
 עלעדנעמ 'ר זַא ,םירמוא שי ַא ןַארַאפ זיא סע זַא ,ןָאטעג גָאז ַא רעטעּפש לָאמַא רימ ןעמ
 ודובכב ,אוה ,אוה ,שטיוװָאמַארבַא בקעי םולש רעביירש רעטמיד רַאב רעד זיא םירפס רכומ
 ,"ארבס -ךיוב ַא ױזַא-טַאלג רַאפ ןטלַאהעג סע ךיא בָאז .,רֹהא אלו אוה ,ומצעבו

 ןיא טניואוועג ןַאד טָאה סָאװ .,ןָאזעניד בקעי ןוא השעמ א ךיז טפערט סע רעבָא
 רעשידיי רעד ןיא םש ַא ןעמוקַאב טָאה סָאװ ,"עשטַאילק יד; קרעו סָאז טכוז ,עוװקסָאמ
 םיא טפערט רע .יקסדיל םירפס רכומ ןשידיי רעװקסָאמ ַא וצ ךיז טגערפרעד רע- .טלעוו
 ןוא ןָאזעניד בקעי ןשיווצ רָאפ טמוק סע ןוא ,ןענעװַאד ןטימניא ,ןיליפתו תילט ןיא
 : גָאלַאיד ןימ ַאזַא יקסדיל םירפס רכומ םעד

 ,ןָאזעניד טגערפ --- ? ךייא ייב ןעמוקַאב ןעמ ןָאק ?עשטַאילק יד, --
 .ןענָאזעניד רעביא יקסדיל טגערפ -- ? סעשטיװָאמַארבַא *עשטַאילק יד, --
 : .ןָאזעניד טרעפטנע -- ! סמירפס רכומ עלעדנעמ 'ר --
 .ןושל-ארמג ַא טימ יקסדיל טרעפטנע-- ,{.מ .נ -- !ךַאז עבלעז יד) !ךה ונייה --

 סע רימ ךיז טקיש סעּפע רעבָא ,לָאמ עקינייא וליפא ןיוש סע ךיא בָאה טרעהעג --
 יווַא טשינ ךיא בָאה טניימעג ןוא -- ,ןָאזעניד טלייצרעד -- ,הדומ םיא ךיא ןיב ,טשינ
 ןרעטקַארַאכ ערעדנוזַאב ייווצ יד יוװ ,ןעמענ ערעדנוזַאב ייווצ יד ןוא טייקינייא-ייווצ יד
 -נוא טלעטשעגרָאפ לָאמ עלַא רימ בָאה ךיא יו טיול ,ןשטנעמ ןבלעז םעד ןוא ןייא ןיא

 ,ןעמענ ייווצ יד 'ועט

 ,זיא סע --- ,יקסדיל רעטלַא רעד ךימ טנערפ -- ? טשינ ָאד ךייא ךיוװ טקיש סָאװ ---
 טימ זַא ,טשינ ןעד ריא טסייוו .,ןייז טשזנ רָאג ןָאק רעטושּפ סָאװ ,טושּפ ױזַא ,ךיז טכוד
 טייג ,ןײרַא לוש ןיא בוט-םוי ןוא תבש טייג ןעמ רעכלעוו ןיא .,עטָאּפַאק רענעדייז רעד
 .? םָארק ןיא רעדָא לֵימ ןיא ןכָאװרעדניא טשינ ןעמ

 םעד קידנפיירגַאב טשינ ,גערפ ַא םיא ךיא וט -- ? טימרעד ריא טניימ סָאװ ---
 , ,לשמ ןייז ןופ לשמנ

 זיא שטיװָאמַארבַא בקעי םולש ןעמָאנ רעד -- ,רע טּרעפטנע --- ,טושּפ ןיימ ךיא ---
 טּפשמ, ןייז טימ ךיז טליּפש ריא .שדוק-ןושל ףיוא רעכיב ענייז טימ טמירַאב גנַאל ןיוש
 ירַאפ סע זַא ןוא ,ונ ?"עבטה תודלות, ןייז טימ ןֹוא "םינבהו תובָאה, ןייז טימ ,"םולש
 -םיוא ןוא ןָאט-ףיטש ַא טושּפ רעדָא ןכַאֿמ ךיז לכעליּפש ַא ךיוא לָאמַא םיא ךיז טסולג
 זיא ,שטייט-ירבע ןטושּפ ןפיוא *עשטַאילק ,, ַא וליפא רעדָא ,לשמל ,*עסקַאט, ַא ןביירשי

 דובכ ? ןפורוצנָא סנױזַא ףיוא שטיװָאמַארבַא בקעי םולש ןעמָאנ ןטמירַאב ןייז ביוחמ רע
 | "...?ןבענוצ םיא סע טעוװ

 ךיז ןָאזעניד טָאה ,םעד ןופ תולעּפתה קידנּפַאכ ןוא *עשטַאילק; .יד קידנענעייל ןוא
 בָאה'כ ןכלעוו ,עלעדנעמ רעטנַאקַאב רעטלַא רענעגייא רעד סָאד-זיא יצ; : טגערפעג ןיילַא

 םיא בָאה ןוא טליפעג ךיז טעמכ ןגייא יו םיא טימ ,טנעקעג טוג רעירע טייצ ַא ןופ
 טוג בָאה ןוא ןעוועג טשינ וויאַאנ יוװַא ןיוש ןיב ךיא שטָאכ ?טַאהעג ביל רָאג קידנעטש
 ַא ץעגרע ךיז טלַאהַאב םירפס רכומ עלעדנעמ ןקיזָאד םעד רעטניה זַא ,ןענַאטשרַאפ
 עלעדנעמ זַא ,ןעוועג חיטבמ רימ טָאה רעטלַא רעד יװ ןייז לָאז ןוא ,דיי רעטנױעלעגיליפ
 -שדוקה"ןושל ןטמירַאב םעד ןופ עטָאּפַאק עקידעכָאזװ יד יו רעמ טשינ זיא םירפס רכומ
 עטָאּפַאק עקידעכָאװ .עקיזָאד יד עקַאט סעּפע טָאה ,שטיװָאמַארבַא בקעי םולש רעביירש
 "ןייפ ַא ןופ :אקווד םינּפ ַא ,ןעמוקַאב *עשטַאילק, רעד ךרוד םינּפ רעדנַא ןַא רָאג רימ ייב



 ךוביעלעדנעמ סָאד = פ : 200

 טימ בוט-םוי ןוא תבש סחוימ ןטסערג םעד וליפא ןייטשנָא געמ סָאװ ,עטָאּפַאק רענעדזיז

 רעד ןיא ,ָאד זיא עלעדנעמ 'ר... .ןריצלָאטש וצ שרדמהיתיב ןיא ןוא לוש ןיא ריא

 ,תומיענב טלייצרעד סָאװ ,םירפס-רכומ ַא ןדיי ןכַאפנייא ןַא ןופ ןסקַאוװעגסיוא ,'עשטַאילק;

 ַא ןרקח ַא ,ףירח ַא ןדמל ַא ןדיי ַא ןיא ,טרעה ןוא טעז רע סָאװ ,סָאד יווװ רעמ טשינ

 טדער רע סָאװ ,טרָאװ סעדעי ֹוצ ןרעהוצ ךיז זומ ןעמ סָאװ ,רעמענמורַא-טלעוו-עצנַאג

 "םעד ןיא ןײרַא טוט רע סָאװ ,ןעניז םעד ףיוא ןטכַארטרַאפ טוג ךיז ןוא סױרַא ױזַא

 ,{19"97 זייז ,"םערוט-עלעדנעמ,)

 ,םירפס רכומ עלעדנעמ ןופ (גנושטייטסיוא) עיצַאטערּפרעטניא עטנַאסערעטניא ןַא

 טימ טלַאטשעג רעטייוצ ַא ןופ טלַאטשעג עקיוָאד יד ןלייטוצסיוא וואורּפ ַא ךיוא ןוא

 "מירפס-רכומ רעד עלעדנעמק רעדָא "רעלדנעה-רעכיב רעד עלעדנעמ, ןעמָאנ רעדנַא ןַא
 בגא ךרדב טכַאמ ,עלעדנעמ-שטיווָאמַארבַא ןופ טלַאטשעג יד ןלײטוצּפָא טימרעד ןוא "קינ

 עטכישעג ידש קרעוװ ןייז ןיא רעניוו .מ רעקיטירק ןוא רעשרָאפ רעשידיי-שיטעווָאס רעד

 :"טרעדנוהרָאי ןט19 םעניא רוטַארעטיל רעשידיי ןופ
 -ַאב רעכייר 'עקשיפ, ןיא טרעוו עלעדנעמ רעלדנעה-רעכיב םער ןופ טלַאטשעג יד,

 עלעדנעמ רעגערטנקַאּפ רעד זיא ָאד ,סעלעדנעמ קרעװ עקירעביא עלַא ןיא יו ,טלדנַאה

 רעקיציוװ ַא זיולב טינ ,רָאינָאזער ןוא רעקוקוצ רעכעלצרַאה ןוא רעגולק ַא זיולב טינ
 ,רוגיפ עקידנעלדנַאה ַא ךיוא רָאנ ,עיסנַארעּפנָאק

 רעכעלמיטסקלָאפ רעד ןופ גנורעּפרעקרַאֿפ יד זיא רעגערטנקַאּפ רעד עלעדנעמ;

 ןופ ןסיוועג סָאד ,רענָאמ רעכעלמיטסקלָאפ רעד זיא רע ,טפַאשגולק ןוא טייקכעלצרַאה

 עניילק יד ןיא טנװַאהַאב זיא רע .ךרוד ןוא ךרוד שטנעמ-סקלָאפ ַא --- ןסַאמ-סקלָאפ יד

 רע טמוק לדייב ןייז טימ .רעכיב ןופ ןלייא ריפ יד ןיא ןסָאלשעגּפָא טינ רעבָא ,תויתוא

 עלַא טימ ךיז טנגעגַאב ,טעטש ערעסערג יד ןיא ןוא ןעלקניוו עטסנפרָאוורַאפ יד ןיא

 יד טימ רעבָא סרעדנוזַאב ,גנורעקלעפַאב רעשידיי-טשינ ןוא רעשידיי רעד ןופ ןטכיש

 רעד טימ ךיז טנגעגַאב רע .רעדניק ,טנגוי ,רעבייוו טימ ,עמערָא יד טימ ,ןסַאמ-סקלָאפ

 -רַאפ טרעה רע ,ןעגנוריסַאּפ ענעדיישרַאפ תועיסנ ענייז ףיוא םיא ךיז ןפערט'ס  ,רוטַאנ

 ,רעפרַאש ,טגרעלעג רעמ ,רעלעוטקעלעטניא זיא רע .זוישעמ ,ןשינעעשעג ,ןסייג ענעדייש

 טימ ןדָאלעגנָא רעמ ,קיטומטוג רעקינייו ,היבט סמכילע:-םולש ןופ רעטסנרע ,רעגנערטש

 רשפא טגָאמרַאפ רע ,ןבעל סָאד ןטכַארטַאב ןקיניזטסואווַאב םייב טמוק סָאװ ,גרָאז רענעי

 -ַאב ענייז טימ ןלייט וצ ךיז גנוגיינ עבלעז יד ,טפַאשגולק עכעלמיטסקלָאפ עבלעז יד

 ,טייקידויעדערַאב עשירעפעש עבלעז יד ,ןעגנוטכַארט

 ןופ רעלדנעה-רעכיב רעקידנרעדנַאװ דעקיזָאד רעד טמַאטש תוהמ ןטספיט ןייז טיולע

 -לע ןַא סהיבט זיא עלעדנעמ .רעקיכלימ רעקידנרָאפמורַא רעד יוו ,החּפשמ רעבלעז רעז

 -רַאפ רעמ ,טלַאטשעג-עלעדנעמ רעד ןופ עיצַאירַאװ עלַאינעג ַא זיא היבט ,רעדורב רערעט

 ,"טלקיװטנַא רעקידתושממ ןוא רעשידרע ,טלַאטשעג עקידנעלדנַאה סלַא טקידנעטשַאבלעז

 ידע :גנוקרעמַאב-בָאגוצ עקידנגלָאפ רעניו .מ וצ טיג ןעגנונעכיײצַאב יד-טָא וצ

 -ןָא ןיא זיא קינמירפס-רכומ םעד עלעדנעמ ןופ 'רוגיפ-רעלייצרעד;/ עטלעטשעגרעטנוא

 טעװ רעלייצרעד ןקיזָאד םעד ןופ ליומ םעניא ;לטימ-ףליה שינכעט ַא זיולב ןעוועג בייה

 ךעלריטַאנ ןעגנילק טייקשירעדליב ןוא טרַא-קנעד ,דַארּפש ענעלמיטסקלָאפ-קרַאטש יד

 טקריװעגטימ ,סע טסזיה ,טָאה טלאטשעג רעד ןופ ןײטשטנַא ןפיוא .טכַאמעגכָאנ-טינ ןוא

 זיא -- ןעלעדנעמ ייב טפָא ךיז טפערט סע יװ ,רעבָא .וויטָאמ !רעשיטסילַאנָאיצַאר, ַא

 -בלעז ַא וצ ןעמַאר 'עשינכעט-לענָאיצקנופא יד ןופ ןסקָאװעגסיױא ךיג רוגיפ עקיזָאד יד

 ,*טלַאטשעג רעקידעבעליקידנעטש

 רכומ עלעדנעמ סנ רעד; לקיטרַא ןייז ןיא) יקסניּפ דוד סָאװ ,טנַאסערעטניא ווא סע
 ןוא שסיוָאמַארבַא .י .ש ןשיווצ ןתוכייש יד ןגעוו טביירש (1948 ,"טפנוקוצ/- ,"םירפס



 30| ף"ומ עלעדנעמ ןוא שטיװָאמַארבַא .י .ש ןשיװצ ןצענערג יד

 ןעמָאנ רעלופגנַאלק ַא זױלב טשינ זיא םירפס רכומ עלעדנעמ..., :ס"ומ עלעדנעמ

 יד ןגעלעג זיא םיא ןיא .געוו רעשירעלעטשטפירש ַא ,םַארגָארּפ ַא ךיוא זיא |רע} רָאנ

 עטסערג סעשטיװָאמַארבַא זיא ,עלעדנעמ ,רע .שטיוװָאמַארבַא .י .ש ןופ טפנוקוצ עצנַאג
 סָאד ךיוא זיא ןוא ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא ןטנעמיד ַא) בוט-ןבא ןַא זיא ,גנופַאש
 ...?ךַארּפש רעשידיי רעד ןופ גנולקיװטנַא רעד רַאפ קילג עטסערג

 שטיװָאמַארבַא בקעי םולש ןעוו ,טייצ רעד ןיא, :יקסניּפ דוד טגָאז רעטייוו ןוא
 ןוא ,שטייד-שידיי ןזעוועג שידיי זיא ,,שידיי ףיוא ךיז ןעמערַאברעד וצ, ןסָאלשַאב טָאה
 רעמ ןייז לָאז יז וַא ,ןכַאמ טלָאװעג ןבָאה ,ריא טימ טצונַאב ךיז ןבָאה סָאװ ,םיליכשמ יד

 טשינ ןוא ןבירשעג טלָאוװ שטיװָאמַארבַא .י .ש ליכשמ רעד ןעוו ...שידיי יוו שטייד
 טלָאװ ןוא ןויסנ ןייז ןייטשייב טנָאקעג טשינ רשפא שטיווָאמַארבַא טלָאװ ,סייומ עלעדנעמ

 רשפא ןוא ,שידיי ןופ רעשטיידרַאפ ערעדנַא יו שטייד רעקינייו טשינ ןעק רע זַא ,ןזיֹװַאב
 ןריטקַאדער ןוא ןביירש ןעלעדנעמ טזָאלעג שטיװָאמַארבַא טָאה -- -- -- ...רעמ ךָאנ
 רַאפרעד .שטייד ןייק טנָאקעג טשינ טָאה םירפס רכומ רעטלַא רעד ןוא ,קרעוו ענייז
 עריא עלַא ןיא ,סעקוװעשטשיּפ עלַא טימ קלָאפ ןופ ךַארּפש יד טנָאקעג רע טָאה רעבק
 ,(177-176 זיז) *...שרדמה תיב ןוא קרַאמ ןוא סָאג ןוא בוטש ןופ ןסנַאוינ

 טרָא ןייז ,ןפַאש ןייז ,ןעלעדנעמ ףיוא טסַאפ שַא םולש קידהשעמ ,שיטסַאטנַאפ יװ ןוא
 ןבירשעג) "םירפס רכומ עלעדנעמא עלעקיטרַא ןייז ןיא .,רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא
 טשינ טלָאװ רוטַארעטיל רעזדנוא ןעווק : םיא ןגעוו סָאװיטָא רֹע טגָאז ,(1910 רָאי םעניא
 ןעמ ןעוו ,סרעביירש יד ןופ ןעמענ יד ףיוא טביירש ןעמ ןעוו ,טייצ רעד וצ ןעגנַאגרעד
 המלש ןופ טייצ רעד ןיא רָאנ ,ןעייליבוי ייז טכַאמ ןעמ ןוא ןטסנידרַאפ ערעייז טנכייצרַאפ
 "אשידק-הרבח. יד ןופ ,'סהכלמ-תב. ןוא 'סכלמ-ןב, יד ןופ םירבחמ יד ןופ ןוא סרערגיירג
 "רַאפ רעד ןיא ןעוועג טלָאוװ םירפס רכומ עלעדנעמ ןעוו ,'םיחא 'גב השעמ, ןוא !תודהעס
 טשינ ןעלעדנעמ ןופ עדנעגעל יד טלָאװ --- .רוטַארעטיל רעזדנוא ןופ טייצ רעשירָאטסיה

 קרעוו יד טלקנוטרַאפ ןַײש ןייז טימ עלעדנעמ טלָאװ ;רע רָאנ -- קרעװ ענייז ןעוועג
 ןייז טשיני ,,רעמורק רעד עקשיפ/ ןייז טשינ טכיירגרער געט ערעזדנוא וצ ןטלָאװ ; ענייז
 ,ןילַא םירפס ךכומ עלעדנעמ 'ר רָאנ ,יעלעשטנעמ ןיילק, ןייז טשינ ךיוא ,עשטַאילקו

 טימ זיא רעכלעוו ,םירפס רכומ עלעדנעמ לדיי ַא ןופ עדנעגעל ַא טַאהעג ןטלָאװ רימ
 ץלַא ףיוא ןוא ךעלטעטש ןוא טעטש עשידיי רעביא ןרָאפעגמורַא עלעגעוו ןוא רופ ןייז
 | "...גיוא ןַא טַאהעג

 שטיװָאמַארבַא .י .ש טימ רדסכ ךיז טקיציירק סָאװ ,עלעדנעמ טלַאטשעג יד רעסיוא
 -עג ַא ךָאנ ָאד זיא ,םיא טלעטשרַאפ ןוא טרָא סעשטיוָאמַארבַא טפָא טמענרַאפ סָאװ ןוא
 ,ןעלעדנעמ ןופ רערעדנַא רָאג ַא רע זיא טָא סָאװ ,רעטלַא זיא סָאד --- עטייױוצ ַא מלַאטש
 רעשידיי-שיטעווָאס רעד .ףיונוצ םיא טימ ךיז רע טסיג טָא ןוא ,לגנַארעג ַא םיא טימ טריפ
 47 ,1936 ,קרָאי-וינ ,"םירפס רכומ עלעדנעמ, ל?כיב ןייז ןיא) גייווצנעזָאר .א רעקיטירק
 ןרעהעג רעטלַא ןוא עלעדנעמ..., :ןטלַאטשעג ייווצ יד ןריזירעטקַארַאכ טוואורּפ (ז*ז
 ןבָאה יז .ךעלנע םורַאד זיא עיגָאלָאכיסּפ עלַאיצָאס רעייז .טכיש רעלַאיצָאס ןייא וצ
 ,סמעדיוב ,טעיצַאניבמָאק ,םיקסעיםודנעּפ-םודנעה} 'טפעשעג; ןוא ךעלגנעג עכעלנע
 וצ גנואיצַאב עקידנטכַארַאפ עכעלנע ןַא ,(טפעשעג בילוצ טפעשעג ןוא ערה-רצי-לדנַאה
 טלַאה סָאװ ,רוטלוק רעטבעלעגּפָא ןַא ןופ ךָאי םעי ייז ןּפעלש עדייב ; טעברַא 'ועשיזיפ
 ,ןדייר טרַא רעייז ןיִא וליפא ןעמ טעז טייקכעלנע יד ...דוטַאנ רעד ןופ ןסירעגּפָא ייז
 ,(36 'ז) * . . .ןרילוקיטסעשז

 ךיז ןדיישרעטנוא --- ,גייווצנזָאר .א רעטייוו טגָאז -- ,ןטלַאטשעג ייווצ עקיזָאד ידש
 ןקיבלעז םעד רָאפ עלעדנעמ טלעטש םינּפ ןייא טימ .ןטכיזגיה ליפ ןיא ךיוא רעבָא

 -גייא ןצנַאגניא זיא סָאװ ,עלעדנעמ רעד זיא סָאד -- ןרעטלַא רעגריבניילק ןשייועלדנעה
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 ךיוא רעבָא ןבָאה רימ ,רוטלוק רעשירחוסילַאדָאעפ רעכעלרעטלַאלטימ רעד ןיא טבעוועג

 ,גנוריוי רעשיגָאלָאעדיא טימ לופ זיא סָאװ ,עלעדנעמ ןטייווצ ַא- ,םינּפ-עלעדנעמ טייווצ ַא
 -רעטלַא םענעגייא ןייז וצ .יא ,ןרעטלַא וצ יא גנואיצַאב עשיטירק-שינָאריא ןַא טגָאמרַאפ
 'טייקשידיי, ןייז ןשיוװצ לגנַארעג ַא רעביא ןיוש טבעל עלעדנעמ רעטייווצ רעד . . .ףוצרּפ
 קידנעטש ַא טגָאמרַאפ רע ,ללכב ןבעל סָאד ,יװטַאנ יד ביל טָאה .,!טייקכעלשטנעמ, ןוא
 טצריוועג ,ךַארּפש עקידנריקסאמעד-שיריטַאס ַא ,ןצרַאה םייב טלבַארג סָאוװ ,לרעטכעלעג
 "רעסיוא ךיוא ךיז ןדיישרעטנוא רעטלַא ןוא עלעדנעמ . . .'ןסיוא ךיא ןיב סָאד טשינ טימ
 -קַארּפ ,רעקידבשוימ ,רעקיאור זיא רע ,ןעזסיוא ןשינגדמל רעמ ַא טָאה עלעדנעמ .ךעל
 ...קידלבלובמ זיא ,טעּפמיא םענטעמאה טימ לופ זיא רעטּלַא ;רעכעלקנַאדעג ,רעשיט
 -ןעמ ...טליטעצ יא ,טקיניײיארַאפ יא שטיװָאמַארבַא טָאה ןטלַאטשעג ייווצ עקיזָאד יד
 ןריוי ןביוהעגנָא טָאה סָאוװ ,ורמוא םענופ גנורעּפרעקרַאפ עשירעלטסניק ידו זיא עלעד

 *םזילַאטיּפַאק םענופ ןעגנירדניירַא ןתעב עסַאמ רעשידיי רעטריצנערעפידמוא ועד ןיא
 ,(36"37 ז"ז)

 טלָאװעג טָאה סָאװ ,רעלטסניק ןוא רעקיטירק יד ןופ רענייא רעדעי טָאה ןעעז רימ יו

 ןקעלּפטנַאסױרַא ןוא ןשטיוָאמַארבַא בקעי םולש ןריזילַאנַא ןוא ןעלדנַאהַאב רעפיט :סָאװ
 -רעדיוו יד ףיוא ןזייוונָא ייברעד ןוא רעטקַארַאכ ,ליטס ,טײקיטרַאנגייא רעמ סָאװ םיא ןיא
 -עג-עלעדנעמ רעד טימ ןפלָאהעגסױרַא ךיז טָאה ,םיא ןיא ןעוועג ןענייז סָאװ ,ןכורּפש
 ןשירעלטסניק-שירַארעטיל סעשטיװָאמַארבַא ןיא ןכירטש טנַאטַאב ריא ךרוד ןוא ,טלַאטש

 .תוהמ
 :ףוסל טגָאז (2 'נ ,1948 ,"טפנוקוצ) *עלעדנעמ// גנולדנַאהּפָא ןייז זיא ווָאקנימ .ב .נ

 -רָאּפ ענייז ןשיווצ עטסשירעלטסניק ןוא עטסקיטכיוו ,עטסטנַאסערעטניא עמַאס סָאד ...,
 ,עלעדנעמ -- טערטרָאּפ רעד זיא ןטערט

 'ניא ןטריויטלוק-שיאיײּפָאריא טעד ןופ םינַאדװעסּפ רעד זיולב טינ זיא עלעדנעמ;,
 ײרעלַאג רעסיורג רעד ןיא ּפיט ַא זיא עלעדנעמ .שטיװָאמַארבַא בקעי םולש לַאוטקעלעט

 סרעדנוזַאב ,קרעוװ ענייז ןיא ןטָארטרַאפ זיא ּפיט רעד עלעדנעמ .,ןּפיט סעשטיװָאמַארבַא
 'לרעגניפשטניוו, ןיא ןוא 'רעמורק רעד עקשיפ, ןיא ,,עלעשטנעמ ןיילק. ןיא

 .ןעניעלּפ ייווצ ןיא ךיז טגעװַאב רע .לָאבמיס ַא -- ןּפיט ענייז לייט יוװ זיא שלעדנעמע

 רַאפ ליצ רעשירעלטסניק ַא זיא רע .,ךעלעדנעמ ייווצ ןַארַאפ .,זייינטייצ ,ןענייז ךָאנ-ױזַא
 ,לטימ שינַאגרָא ןַא ךיוא זיא רע .ךיז

 ,הנוכ רעשירעלטסניק ַא טימ עלעדנעמ ּפיט םעד טכַארטרַאפ טָאה שטיווָאמַארבַא;

 ןייז ןריפכרוד ןענעק םיא ךרוד לָאז רע ידכ ,קיתע-םכח ןקיטייצרַאפ ַא ןפַאשעג טָאה רע
 ןריזיריטַאס טלָאװעג שטיװָאמַארבַא טָאה רעקידנסיורד  ַא ,רעקיטייז ַא יו טינ .תוחילש
 ַא יו ןבעל עשידיי סָאד ןרעדליש טעוװ רע ביוא זַא ,טליפעג טָאה .רע .ןבעל עשידיי סָאד

 ַא יו ןעמוקסױרַא אפות ןבעל עטרעדלישעג סָאד ךיוא טעוװ ,שטנעמ רעקידנסיוהד
 ,עטסקינייװעניא ןַא ןבעג טלָאװעג זדנוא ךָאד טָאה רע .ןוא .גנורעדליש עקידנסיורד
 ןסיורג םעד ןיא ....למעדעפ ַא ,עלעדנעמ ַא ןפַאשעג זדנוא רע טָאה .טיײקצנַאג עשינַאגרָא
 ןעמָאנ םעד רעטנוא ,ןטייצ עקיבייא ןופ ,טלעוו רעד ןיא טייג סָאװ ,עירעטַאמ קיטש
 *. . "דתי;

 ןעלעדנעמ ןפַאשַאב , טָאה שטיווָאמַארבַא .י .ש זַא ,ווָאקנימ .ב .1 וצ טיג רעטייוו ןוא
 -בידעג-סקלָאפ עמַאס יד ןופ לייט ַַא ,עלעגעוו ַא ףיוא קינרפס-רכומ ןשידָאמטלַא ןַא יו

 עמַאס יד ןופ ןעגנערבסױרַא ןענעק לָאז םכח רעקשטיטלַא רעקיזָאד רעד ידכ ,ןשינעט
 ַא ןיא ןויליטסיד ייז ןוא ,טײקלַאטנעמיטנעס-סקלָאפ יד ,םזיריל-סקלָאפ םעד ןשינעפיט

 ,ןפַאשַאב טָאה עלעדנעמ סָאװ ,ןשזַאזייּפ עשידיי עטשרע יד ךיוא ,טייקשיטעטַאּפ רעשיריל
 -ײרשַאב"רוטַאנ יד ייס ןוא עלעדנעמ ייס זַא ױזַא .עיצקנוט עקיזָאד יד-טָא ךיז ןיא ןבָאז
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 ,ןבעל ןשידיי ןטזָאלרָאװרַאפ םעד ןשיווצ סרָאטַאנידרָאָאק יו ןעניד ןעלעדנעמ ייב ןעגנוב
 גנוריזינָאריא-טסבלעז ,עריטַאס רעד ,ןסַאמ-סקלָאפ עשידיי ןופ םזיגַארט ןטנלע ןפיט םעד
 * , . .םזיריל ןוא

 -עעעלעדנעמ ןייז רַאפ טַאהעג טָאה שטיװָאמַארבַא ,ץלַא טשינ ךָאנ זיא סָאד ןוא
 -ָאמַארבַא .י .ש .ןריפכרודַא טפרַאדַאב טָאה רע סָאװ ,תוחילש עקיטכיוו ַא ךָאנ טלַאטש
 ןוא רעדליב רָאנ טינ ןפַאש וצ ןייזטסואװַאב עסיורג סָאד ךיז ןיא טליפעג טָאהק שטיוו
 רָאנ :ןעיידיא עסיוועג ןריפכרוד רָאנ טינ ,ןבעל ןשידיי ןקידמיואמ םעד ןופ ןטלַאטשעג
 -רעד עקיזָאד יד רע טָאה ןפַאשעג ןוא .שינעטנעקרעד עשירשלטסניק ַא ךיוא ןפַאש וצ
 ןתוכייש ןכַאז ןופ גנונעדרָא רעכיוח ַא רַאּפ ליִפעג ַא .ךרוד ,ףירגַאב ַא ךרוד שינעטנעק
 םענרעדָאמ; ַא ,ןופ :עגַארפ ַא זיולב טינ זיא ןפַאש-ךַארּפש סעלעדנעמ זַא ,ױזַא .ןטרעוו ןוא
 ,טלצניקעג וצ ,שינ עטנעקרעד רעשירעלטסניק ַא ןופ עגַארפ ַא זיא סע ,ליטס ןשירַארעטיל
 ןטימ; ןפַאשעג סע טלָאװ שטיוָאמַארבַא ןעוו ,ןעועג סע טלָאװ טסנוק ףיוא ךעלנע וצ
 ןַא ןייז טלָאזעג טָאה שינעטנעקרע זד ןייז .טיילטריוויטלוק רעשיאייּפָאריײא ןייז ןופ ץנַאלג
 ןופ ,ןבעל ןשידיי ןופ ןשינעטכידעג) עטסקידלצרָאװ עמַאס יד ןופ טמוק סָאװ ,עשינַאגרָא
 -שידיי ףיט סקעלּפמָאק ןשינַאגרָא ןצנַאג םעד ןופ ,סעיצידַארט עטספיט ןוא עטטטייוו יד
 ,רעקיטייצטנייח רעד ,ליכשמ רעד ,שטיוװָאמַארבַא .סעיצַאטסעפינַאמ ענייז עלַא ןיא ןבעל
 --רַאפ-ףיט ,רעשידָאמטלַא רעד ,עלעדנעמ רעבָא .שינַאגרָא ןפַאש .טנעקעג טינ סע טלָאװ
 עקידטלָאמעד סָאד לֶלּוכ זיא סָאװ ,לָאבמיס רעטסטעליוב ןוא רעטסנעש רעד ,רעטלצרָאװ

 .טכיירגרעד עקַאט סע טָאה רע ןוא .ןכיירגרעד טנעקעג סע טָאה רע -- ,ןבעל עשידיי
 --- ווָאקנימ .ב .נ) ןשטיװָאמַארבַא ןַא ןופ ןיײוטסואווַאב ןטריוייטלוק ןטימ זיולב רעבָא
 ,(154 יז ,3 'נ ,1948 ,"טפנוקוצ , ,"עלעדנעמש

 -רוטַארעטיל עקינייא ייב זיא ןעלעדנעמ ןיא ןשטיװָאמַאובַא זופ גנולדנַאװרַאֿפ יד

 טשטיײטעגניײרַא ןבָאה ייז ןוא ךיוה רעייז ןרָאװעג ןבײהעגסױרַא רעקיטיױק ןוא רעטרָאפ
 ןייז ןופ טײרּפַאבסױרַא ךיז שטיווָאמַארבַא טָאה גנולדנַאװרַאֿפ רעד/טָא ךרוד יו ,םעד ןיא
 ,לוגלג עלעדנעמ ןרעכעה-ליפ םעיינ ַא ןיא ןרָאװעג לגלוגמ זיא ןוא ךיא רטנעגייא

 ,"טסעמרַאפ;) "ןעלעדנעמ ןיא רימ ןצעש סָאװע ,גנולדנַאהּפָא ןייז ןיא קירע סקַאמ
 -םולש וצ ווירב ַא ןיא זַא ,שיטסירעטקַארַאכ זיא סע; :טביירש ,(1 'נ ,1926 .,וועיק
 ריא טָאה ךיוא, זַא ,ףרואוורָאפ ַא עלעדנעמ םיא טכַאמ ,1888 ,ינוי ןט-28 םענופ ןעמבילע

 ,טזייוו סָאװ ,'שטיװָאמַארבַא ךימ ריא טפור ס"ומ עלעדנעמ טָאטשנָא סָאװ ,ןָאטעג טכעל
 ןיא ,ענייז טלַאטשעג עטסטבילַאב יד:טָא טצַאשעג טָאה עלעדנעמ ךיוק יוװ ,ךיוא ,בגא
 ןגולק ַא ןופ ,יעבעלּפ ַא ןופ רוגיפ עוויטיזָאּפ ַא ןרעּפרעקרַאפ וצ טכוזעג טָאה 5 רעכלעוו

 עלַא טימ טלעוו רעד וצ טדנעוועג קיריג ,ןגיוא ענעפָא טימ שטנעמ-סקלָאפט ןקיצָארט ןוא

 םעד עגונב טמיטשע: שיטירק ףרַאש ,שיטסילַאירעטַאמ קרַאטש ,ןרילָאק ןוא ןברַאפ עדיא
 וליפא גנוטלַאה ןייז ןיא שינָאריא ןוא שיטּפעקס ןוא רעטלַאלטימ ןוא גרַאװטלַא ןשידזי

 .(124 יז) ?עיגילער רעד עגונב
 היבט ןוא לדנעמז-םחנמ ןרוגיפ סמכילע-םולש ןשיווצ ןכיילגרַאפ טכַאמ קירע טקַאמ

 ַא ןזיא| היבט סמטילע םולשא :טגָאז רע ןוא ס"ומ עלעדנעמ סעשטיווָאמַארבַא טימ
 -כעלקריוו רעד ןופ ּטָא ךיז טרעק היבט .רעגריבניילק םענופ עיגָאלָאּפַא עטריוילַאעדיא
 יוװ .טייצ רעיינ רעקידנעמוקנָא רעד וצ םינּפ ןטימ טדנעוועג ןגעקַאד זיא עלעדנעמ ,טייק
 -ַאק ןוא םזילַאדָאעפ םענופ ,סעכָאּפע ייווצ ןופ ץענערג רעד ףיוא רע טייטש ,רָאטיױא ןייז
 -נעמוקפיוא רעד וצ טדנעוועג ריגיינ ןוא סערעטניא טימ זיא קילב ןייז ןיא ,םזילַאטיּפ

 ייב ייס .ןהיבט ייב ייס ךיז ןעלגנַאר עיינ סָאד ןוא עטלַא סָאד .עכָאּפע רעיינ רעקיד
 ןעלגנַאר וצ חוכ ןופרעד טּפעש ןוא עיינ סָאד ףיוא רעבָא טּפַאכ עלעדנעמ ; ןעלעדנעמ
 סעשטיווָאמַארבַא ...ןטלַא םוצ ןקָארשרעד םוא ךיז טרעק היבט תעשב ,ןטלַא ןטימ ךיז
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 ַא טימ ,טפַאשנולק-סקלָאפ רעתמא טימ ,רוגיפ-סקלָאפ עוויטיזָאּפ תמאב ַא זיא עלעדנעמ
 ןופ ענייא זיא יעבעלט ַא ןופ טלַאטשעג עוויטיזָאפ עכעלרעדנואוו יד טָא ...ץרַאה סייה
 רעד ןופ ןעגנוכיירגרעד עטסערג יד ןופ ענייא ןוא ןעגנוכיירגרעד עטסערג סעעטיוזָאמַארבַא
 ,(135-134 ז"ז) "רוטַארעטיל רעשידיי רעשירעבָאטקָא-רַאפ

 שטיװָאמַארבַא בקעי םולש ןשיוװצ ןדיישרעטנוא יד ןוא ןתוכייש יד ,סעיגָאלַאנַא יד
 -יישרַאפ יד ןופ טײקמַאזקרעמפייא יד ןעיצ ןייא ןיא ןטלַאה םירפס רכומ עלע דנעמ ןוא
 ,טציא זיב יװַא ןוא ,ןעלעדנעמ ןעלדנַאהַאב סָאװ ,רעביירש ענעד

 יד,) טײצרָאי ןט-40 ןייז וצ ןעלעדנעמ ןגעוו גנולדנַאהּפָא ןַא רענייז ןיא ,גינעק ָאעל
 רעטכע ןַא יוװ ןביירש ןביוהעגנָא טָאה רע. .., :טביירש (1958 ,20 'בו ,"טייק ענַעדלָאג
 שיאיירבעה ןיא טלָאװעג טָאה רע .שטיוװָאמַארבַא בקעי םולש סלַא ,טייצ ןייז ןופ ליכשמ
 .םיוא זיא רע עכלעוו ןשיווצ ,ןדיי רעקסנאצבאק ןוא רעקטפולג יד יןרע ,לקפיוא : עידֹיי ןוא
 קידנרעדנַאװ ,טכַארברַאפ טנגוי ןייז טָאה רע עכלעוו ןשיווצ ןוא ןרָאװעג טעװעדָאהעג
 קידנּפַאזנײא ,רעדלעוו ןוא רעדלעפ רעביא אינסכא וצ אינסכא ןופ ,טָאטש וצ טָאטש ןופ
 ױזַא ןוא טפַאשביל רעמיטניא ַאזַא טימ ךָאנרעד טָאה רע עכלעוו ,ןטפַאשחנַאל יד ךיז ןיא
 ןעוועג רָאנ זיא שטיוװָאמַארבַא .י .ש ...ןבירשַאב -- עלעדנעמ חסונ יּפ-לע --- ךעלשידזי

 ,םירפס רכומ עלעדנעמ טעָאּפ- רעקירי טַאס ןשידיי ןסיורג םעד ןופ ףוג רעשיליכשמ רעד !
 -נעמ זיא רעפייר ץלַא ,ןרָאװעג דע זיא !עלעדנעמ; רעמצלַא ,ןבירשעג טָאה רע סָאװ ןֹוא
 .(301 'ז) ..."רעלטסניק ןוא רעלעטשטפירש ַא יו ןרָאװעג עלעדי

 -ָאמַארבַא .י .ש ןופ גנולקיװטנַא עקידרעטייוו יד ןעוועג םורַא-יױװַא עלעדנעמ זיא
 ,ןשטיװָאמַארבַא ןופ טלַאטשעג ערענעביוהרעד ,ערעפייר יד ,שטיוו

: 

 -גיא שטיװָאמַארבַא בקעי םולש זיא יצ :עגַארפ ַא ןלעטש וצ קיטכיוו זיא סע ןוא |
 ,םיא ייב רשפא זיא יצ ןוא ?םירפס רכומ עלעדנעמ ןיא ןרָאװעג טזיילעגפיוא ןצנַאג
 -ונעופשרעדיוו ייווצ ףיוא גנולײטרעדנַאנַאפ ערעדנוזַאב 8 ןעוועג ,אפוג ןשטיױזָאמַארבַא יב
 שטיוָאמַארבַא בקעי םולש ןעמָאנ רעד ןטלָאגעג טָאה םענייא רַאפ סָאװ ,ןטנעמעלע עקיד
 -ייא יוװ ,קיטכיר עקַאט זיא ? םירפס רכומ עלעדנעמ ןעמָאנ רעד --- ןטייווצ ןרַאפ ןוא
 ןשטיוװָאמַארבַא ךרוד ןרָאװעג ןפַאשעג זיא טלַאטשעג-עלעדנעמ יד זַא ,טנָאטַאב ןבָאה עקינ
 ןדער ןעמונעג ןוא אפוג ךיז ןופ קעװַא טלָאװעג טָאה רע ןעוו ,ןקעווצ עלעיצעּפס בילוצ
 ןעוועג עקַאט סָאד זיא ?ךַארּפש ןייז ףיוא ,רעגייטש ,סקלָאפ םעד ,ןייז ףיוא קלָאפ ןטימ
 ? שטיװוָאמַארבַא בקעי םולש ןופ הנווכ יד ,ןיימ רעד

 -כַאװש , ַא רעדָא *עיצידַארט; ןימ ַאזַא ןעוועג זיא סע זַא ,ןסעגרַאפ טשינ ףרַאד ןעמ
 ךיז ןטלַאהַאב וצ ,הצילמ-ילעב עשיאיירבעה יד ,םיליכשמ עשידיי עקילָאמַא יד ייב *טייק
 .שידיי ףיוא ןביירש ןעמונעג) ןבָאה ייז ןעוו ,ןעמענ עטלעטשרַאפ ענעדיישרַאפ רעטנוא

 ןיימ וצ ןכירטש, יד ןיא רָאלק ץנַאג םעד ןגעוו טלייצרעד שטיװָאמַארבַא י .ש
 רָאי ןיא "ןורכז רפס, סװָאלָאקָאס .נ רַאפ ןבירשעגנָא טָאה רע סָאװ ,עיפַארגָאיב
 ערעזדנוא ..; :(ךוב ןופ בייהנָא ןיא רימ ןעגנערב שידיי ןיא גנוצעזרעביא 'יד) 9
 ךיז ןוא ךַארּפש עקילייה יד טַאהעג ןעניזניא רָאנ ןבָאה סָאװ ,ןושלהילעב יד ,רעביירש
 טימ ןוא ּפָארַא ןביוא ןופ שידזי ףיוא טקוקעג ןבָאה ,קלָאפ ןטימ טריסערעטניא טשינ
 -לָאשרַאפ, רעד ןָא טנָאמרעד לָאמַא ךיז טָאה ןעצ ןופ רעניוא ביוא ןוא .טָאּפש סיורג
 ,רעסעלש ןביז רעטנוא ןטלַאהַאב סָאד ייז ןבָאה ,ןבירשעגנָא סָאװ סעּפע טָאװ ןוא "רענעט
 -טנַא טשינ לָאז דנַאש רעייז ידכ ,תילט ןקילײה רעייז רעטנוא ןטלַאהַאב סָאד ייז ןבָאה
 -עד ןעוועג זיא סיורג) יו ןוא .ןעמָאנ ןטוג רעייז ןדָאש טשינ לָאז סע ןוא ןרעוװ טקעלּפ
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 יּפָארַא ךימ לעוו ךיא ביוא זַא ,טנָאמרעד ךיז בָאה ךיא זַא ,טייהנעגעלרַאפ ןיימ רעביר
 ,"דגַאש טימ ןקעדַאב ךיז דובכ ןיימ טעוװ ,ךַארּפש "רעקידדיוומוא , רעד וצ ןזָאל

 ,םינָאנַא "רשבמ לוק, ןיא ןעוװעג טקורדעג עקַאט ויא "עלעשטנעמ עניילק סָארע

 זיא (1865 ןיא סױרַא) "לרעגניפשטניוו סָאד, ,שידיי ןיא קרעוװ ןטייווצ םעד ףיוא ןוא

 ןופ ללכה תבוטל ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא .., :ןפוא ןימ ַאזַא ףיוא ןבעגעגנָא רבחמ רעד

 -- שיא) "'עלעשטנעמ םעניילקז םעד ןופ רבחמ םעד ,טיא תאמ ,םירפס רכומ עלעדנעמ

 ,(.מ .1 -- ,שטיװָאמַארבַא בקעי םולש ןופ ןלַאיציניא יד-- ,א .י .ש זיא קירוצ ףיוא

 ןייז ףיא ךיו טעמתח ,"לגניי עשיליוּפ סָאד, ןופ רבהמ רעד ,יקצעניל לאוי קחצי

 לאוי קחצי תויתוא יד ןענייז סָאד --- .?ינויצו ק"קמ ילאוקחצח ןיצק-ילע, : ױזַא טָא קרעוו

 קרעוװ ןייז טָאה סעקצַאש ןרחא השמ ךיוא .טלעטשעגשיוא שרעדנַא ,עציניוו ןופ יקצעניל

 טשינ ןבירשעגרעטנוא ,1881 ןיא סױרַא ,"לארשי גהנמ רעדָא חסּפ-רַאפ רעשידיי רעדש

 רעד יו ,טלעוו רעשידיי רעד ןיא ןעוועג טנַאקַאב טוג ןַאה ןיוש זיא סָאװ ,ןעמָאנ ןייז טימ

 ,"חתפמה; רפס ןשיאיירבעה םעד ןופ רבחמ

 רע ןעוו זַא ,םכילע-םולש טלייצרעד ןעננונעכייצרַאפ עשיפַארגָאיבָאטױא ענייז ןיא

 ,םכילע םולש/ םינָאדװעסּפ םעד טכַארטעגוצ, רע טָאה שידיי ןביירש וצ ןסָאלשַאב טָאה

 ."עטנַאקַאב ןוא םיבורק ןופ ןטלַאהאבסיוא ךיז טָאה רבחמ רעד ןכלעוו רעטנוא

 ןביוהעגנָא .גנולדנַאװרעביא עכעלרעדנואוו א ןעשעג זיא ןשטיוװָאניבַאר םולש טימ

 טָאה ,םכילע-םולש ןעמָאנ ןרעטנוא ,ןוויטָאמ ןוא םימעט עקיטייז רָאג בילוצ ,ןביירש

 .םכילע-םולש ןעמָאנ םעד ןיא טזיילעגפיוא ןצנַאגניא ךיז ,שטי וָאייבַאר םונש ,רע

 ףיא רתוומ טשינ זיא רע .,שטיװָאמַארבַא בקעי םולש ייב סע זיא שרעדנַא ץנַאג

 ווירב ענייז ןיא םיא טימ ךיז טצונַאב רע ,ּפָא קרַאטש םיא טָאה רע ,אנרדא ,ןעמָאנ ןייז

 ,טגיירפ וצ

 ןבירשעגרעטנוא ןרעוו ,םינינע עשירַארעטיל ןגעוו רקיע2 ,ווירב לָאצ ַא ,תמא

 עלעדנעמ) עלעדנעמ רָאצ רעדָא ,םירפס רכומ עלעדנעמ רָאנ ,שטיוװָאמַארבַא .י .ש טשינג
 וצ ןשטיווָאמַארבַא .י .ש ןופ ווירב יד ןופ רימ ןעעז סָאד .(: ילעדנעמ טביירש סייומ
 -ירַא רע טייג רעשימייה ,רענעגייא םיא טימ ןרָאװעג זיא רע ןעוו סָאװ ,ןעמכילע-םולש

 ,ינוי ןט28 ןופ ווירב ןייז ןיא .םירפס רכומ עלעדנעמ ףיוא שטיווָאמַארבַא .י .ש ןופ רעב

 -עגנָא םיא רע טָאה *טּפשמ סרמש, ןייז ןיא יאמלה ,ע"ש וצ תונעט רָאג רע טָאה ,8

 ,םירפס רכומ ילעדנעמ טָאטשנָא סָאוו ,ןָאטעג טכעלש ריא טָאה דיואק ,שטיװָאמַארבַא ןפור

 ,שטיװָאמַארבַא טרָאד ךימ ריא טפור

 טנַאקעג טשינ ץלַא ךָאנ רע טָאה ןרָאי עטצעל יד זיב יו ,קורדנייא םעד טכַאמ סע

 בקעי םולש קיטש ַא רע זיא טָא סָאװ ,םירפס רכומ עלעדנעמ םעד-טָא טימ ןעמוקכרודַא

 ןלעוו רימ יו ,בור יּפ לע רעבָא ,םיא טימ ןצלָאמשעגפיונוצ יו טרעוו ,שטיוװָאמַארבַא

 -יילנַאב ןימ ַא ,טלַאטשעג ַא יו רעמ טשינ ךָאד םירפס רכומ עלעדנעמ זיא ,ןעז רעטייוו

 סָאװ ,טלַאטשעג ןימ ַאזַא רעדָא ,סעשטיװָאמַארבַא רעטיילגַאב-סנבעל ַא ,ןגָאז רימָאל ,רעט

 ,שטיוװָאמַארבַא בקעי םולש ןופ ןתוחילש עסיוועג ןליפוצסיוא ןטנעמָאמ עטמיטשַאב ןיא טָאה
 קרעוו ערעייז ןענייז רעביירש עשידיי ערעטלע יד ייב זַא ,ןכיירטשרעטנוא ףרַאד ןעמ

 ןעוועג זיא ןפַאש סָאד :ןזעוו ןוא ךות םענעגייא רעייז ןופ ,אפוג) יז ןופ ןסקַאװעגסױרַא

 ,קיכיסּפ רענעגייא ןייז טימ ,טלעוו רעטסקינייוועניא טרעביירש םעד טימ ןדנוברַאפ גנע
 ףיוא ןקריוש :"לרעגניפשטניווש םוצ המדקח רעד ןיא םירפס רכומ עלעדנעמ טגָאז יו
 סָאװ ,שיילפ רעייז ןופ שזילפ ,ןייב רעייז ןופ ןייב זיא סָאװ רעכלעזַא רָאנ ןָאק קלָאפ ַא
 רעשידיי רערעטלע רעד ."...ייז טימ ןקיטיױו ענייא ט?יפעג ,תורצ ענייא ןטילעג טָאה
 -ףוצרּפ ןגייא ןייז ,ךיו ןקעלּפטנַאוצסױרַא קרעװ ענייז ךרוד ךיז טימַאב טָאה רעביירש
 -גנַארעג ענעגייא ןופ קורדסיוא רעד ןעוועג זיא ןביירש סָאד .תוהמ םענעגייא ןייז ,םינּפ
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 רעקימורַא רעד טימ ,אפוג ךיז טימ טריפעג ןבָאה ייז סָאװ ,ףמַאק םעד ןופ ,ןשַינעל
 ןפַאש ןייז ןופ רָאי קיצפופ רעביא יד ןופ ךשמב טָאה שטיװָאמַארבַא בקעי םולש .הביבס

 טָא ןוא ,ליכשמ סיואכרוד ןעוועג רע זיא טָא .ןעגנומיטש ןוא ןטייצ ענעדיישרַאפ טָאהעג
 -- טָא ןוא רעקיריטַאס טָא ,רעקידנדיילטימ טָא ןוא רעפָארטש טָא ,שטנעמ-סקלָאפ --
 -רכומ עלעדנעמ ןייז ןופ גנוסַאפפיוא יד ןדיישרַאפ ױזַא זיא רעבירעד .רעקידנליפטימ
 ,טלַאטשעג-םירפס

 רעטקידנערַאפ ,רעצנַאג ןייא ןשטיוװָאמַארבַא בקעי םולש ייב ןעוועג טשינ זיא סע
 ךיז ןרעדנע ייז .ךעלעדנעמ ענעדיישרַאפ ןעוועג ןענייז סע .םירפס רכומ עלעדנעמ
 ןוא ,סעיצקנופ ןוא סעבַאגפיוא ענעדיישרַאפ ןליפרעד וצ ןנָאה ייז ,קרעוו וצ קרעוו ןופ
 ,ערעױנַא לָאמעלַא רעבירעד ןענייז ןעילָאר ערעייז

 רעקידנעטש ַא ,טרָאוװעלעדנעמ םעד טימ ןצונַאצ ךיז רימ ןלעװ ,ןעוועג זיא סע
 רבוג זיא טָא ןוא ,ןעלעדנעמ ןוא ןשטיװָאמַארבַא ןשיוװצ שינעלגנַארעג ַא ,"וצצורתיו;
 ,רעטייווצ רעד --- טָא ןוא ,רענייא

 טעװ ןצנַאגניא עמעט יד טָא ןּפעשסיוא זַא ,שינערָאװַאב יד ןכַאמ ייברעד ןליוו רימ
 ,עבַאגסיוא-עלעדנעמ עשימעדַאקַא ןַא ךיז רַאפ ןבָאה ןלעוו רימ ןעוי ,ןַאד טשרע ןוָאל ךיז
 -עלעדנעמ ענעדיישרַאפ יד ןופ ןטנַאירַאװ ענעדלישרַאפ יד ןכיילגרַאפ ןענָאק ןלעוװ רימ ןוא
 ןופ טמוק סע סָאװ ןוא אפוג ןעלעדנעמ ןופ טמַאטש סע סָאװ ,ןייגרעד ךיוא זוא קרעוו
 ,רעבעגסיורַא רעדָא רעצעזרעביא ענייז

 -שטיווָאמַארבַא בקעי םולש עגַארּפ רעד ףיוא רעפטנע ןתמא םעד זַא ,רָאלק זיא סע
 ןּפעש ןענָאק רימ ןכלעוו ןופ ,רוקמ רעקיצנייא רעד ךיוא יוװ ,םירפס רכומ עלעדנעמ
 םולש זיולב עקַאט ןייז ןָאק ,ןדייב ייז ןשיווצ ןצענערג יד ןלעטשוצטסעפ ידכ ןלַאירעטַאמ
 ענייז וצ ןוא אפוג םיא וצ ןדנעוו ךיז רימ ןלעוו .קרעוו ענייז ךרוד שטיװָאמַארבַא בקעי
 יד ךיז טלקיװטנַא סע יוװ ןוא ייז ןופ סױרַא טסקַאװ סע יװ ןעז ןוא ,קרעוו ענעדיישרַאפ
 ,טמוקַאב יז ןכירטש-רעטקַארַאכ ַא רַאפ סָאװ ןוא ,קרעוו וצ קרעוו ןופ טלַאטשעגהעלעדנעמ

 ןעמָאנ רעד טמַאטש סע טענַאװ ןופ ןעז רעירפ רימָאל --- דעטייוו ןעייג רימ רעדייא
 -גיא ןַא רימ ןבָאה םעד ןגעוו .ןשטיװַאמַארבַא בקעי םולש ייב םירפס רכומ עלעדנעמ
 רעטנעָאנ סעשטיווָאמַארבַא .י .ש רעביא זדנוא טיג'ס סָאװ ,השעמה-רוּפיס עטנַאסערעט
 -עג) *ןסעזעג רימ ןענייז ריפע גנורעדליש רעטסואווַאב ןייז ןיא .םכילע-םולש -- טניירפ
 טלייצרעד טָאה שטיװָאמַארבַא .י .ש סָאװ רעביא זדנוא ע"ש טיג (1908 רָאי ןיא ןבירש
 רעד .ימע-ןב ןוא קילַאיב .נ .ח ןופ ןייזייב םייב גרעבנעּפלַא יד ןיא ריצַאּפש ַא ףיוא
 ,עדייז :עגַארפ יד ךיוא ייז ןשיווצ ןוא ןגַארפ ייר ַא ןדייז םעד טלעטשעג טָאה םלוע
 -םולש ןוא *? םירפס רכומ עלעדנעמ םינָאדיײסּפ םעד ןבילקעגסיוא ךיז ריא טָאה סָאװרַאפ
 ,טסייה סָאד ,שידיי ןביירש וצ זַא ,ןזײועגסױרַא ךיז טָאה סע..., :טלייצרעד םכילע
 ןרַאפ ךָאנ ,ןגיוצעג גנַאל ןיוש םיא טָאה ,ןושל ןייז ףיוא קלָאפ ןצנַאג ןטימ ןדער וצ
 שידיי ןביירש תמחמ ןוא ; רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ דלעפ ןפיוא טירטסױרַא ןטשרע

 ַא ןַאמנגנוי ַאוַא רַאפ ךָאנ טרפבו ,עדנַאש ַא ןעוועג ךָאנ רעירפ רָאי קיצרעש טימ זיא
 םייחי ַא טסקַאװ סָאד זַא ,טגָאזעג םיא ףיוא ןבָאה 'ןשטנעמ עגולק  סָאװ ,רע יו ,ליכשמ

 'עלעשטנעמ עניילק סָאד/ קרעװ ןטשרע ןייז טימ ךיז רע טָאה --- ,!יקסמינָאלס גילעז

 ַא ףיורעד טלעטשעגקעוװַא טָאה ןוא ,ןסיוו טינ לָאז רענייק זַא ,םירדח ירדחב ןטלַאהַאב

 ךיז טָאה סָאװ ,קינמירפס רכומ ַא לרעדנעס ַא םענייא ,ןױשרַאּפ ןקידעבעל ַא ןופ ןעמָאנ

 "ידרַאב ןופ הביבס רעד ןיא עלעגעוו ןוא דרעפ ןייז טימ טייצ רענעי ןיא טּפעלשעגמורַא
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 למהרבא קחצי, רעדָא ,,עלעשטנעמ עניילק סָאד; .ןייֵלַא קסּפולג עטמירַאב סָאד ,וועשט

 -עג טייצ רענעי ןיא טָאה סָאװ ,ןױשרַאּפ ןקידעבעל ַא ןופ ןרָאוװעג ןעמונעג זיא 'ףיקת

 "בַא ...לארשי תסוכ יד ןבירטעגנָא ןוא שטייב רעסיורג רעד טימ קספולג ןיא טקַאנק

 טימ ,רעמ טינ ,געט יירד ןופ ףיולרַאפ ןיא יעלעשטנעמ עניילק סָאד, רע טָאה ןבירשעג

 רעדנַאסקעלַא וצ ,ןײרַא 'רשבמ לוקג ןיא סע טקישעגקעװַא ןוא ,רעביפ טימ ןוא םידחּפ

 -קעלַא ךיז טָאה ,,םירפסירכומ לרעדנעס, ןעמָאנ םעד רעש ןפיוא ןעזרעד .םיוברעדעצ

 רעדנַאסקעלַא| עקַאט ןיילַא םיא טינ סָאד ןעמ טניימ יצ ,ןקָארשרעד םיוברעדעצ רעדנַאס

 ךשידיי ַא טימ סעינָאמערעצ ןייק --- ןעוועג בשיימ ךיז רע טָאה ,|! לרעדנעס-רעדנעס --

 -- טייצ רענעי ןיא ךָאנ טרפבו ,ןכַאמ טינ רָאטקַאדער רעשידיי ַא לָאמנייק ףרַאד רבחמ

 -ףפיוא טינ טָאה סָאוװ ,םירפס רכומ עלעדנעמ טלעוו רשד ףיוא סױרַא ךיז זיא יוװַא טָא ןוא

 ,קסּפולג ןופ הנידמ רעד רעביא הרוחס עטקורדעג לסיב ןייז טימ ןרָאפוצמורַא טרעהעג

 -םולש ןופ קרעוו עלַא) * . . .עקוועדַאיענוט ןוא קסנַאצבַאק ןייק ןטרָאד ןופ טעשזדנָאלברַאפ

 ,(156 'ז ,15 'ב ,םכילע
 ,ה ,י ךיֹוא שטיוװָאמַארבַא .י .ש ןגעוו עיפַארגָאיב ןייז ןיא רעֿביא טיג עבלעז סָאד

 ןעוו...; .ןשטיוװָאמַארבַא ןופ טניירפ רעקירָאיגנַאל ןוא שטנעמ רעטנעָאנ ַא ,יקצינוואר

 רע טָאה ,געוו ןתמא ןייז ףיוא סױרַא זיא ןוא ןגָאלשעגכרוד ךיז טָאה ,שטיװָאמַארבַא ,רע

 ןזָאלּפָארַא ...םירפס רכומ עלעדנעמ ןופ טלַאטשעג רעד ןיא ןזיוװַאב רעזעל יד רַאפ ךיז

 -ָאגרַאשז טושּפ טייצ רענעי ןיא ןביירש ןעמענ ,לָאט ןפיט ןיא גרַאב ןכיוה םעגופ ךיז

 -בַא יו ןעמָאנ ַאזַא טימ רעביירש ַאזַא רַאפ טרפב ,םלוע ןטסָארּפ ןרַאפ תוישעמ עשינ

 טָאה םעד וצ -- ,טלעוו רעשירַארעטיל רעשידיי רעד ןיא טַאהעג ןיוש טָאה שטיוװָאמַאר

 טצענערגעג טלָאמעד טָאה סָאװ ,טייקטסיירד ןוא הרובג רעדנוזַאב ַא ןבָאה טפרַאדעג ןעמ

 זַא ,טלייצרעד יקצינוװַאר .ח .י ךיוא ןוא *...דרָאמטסבלעז ןשירַארעטיל ַא טימ טעמכ

 "םירפס רכומ לרעדנעס , *עלעשטנעמ ןיילק; ןיא ןפורעגנָא ךיז טָאה ןילַא שטיוװָאמַארבַא

 -ּפָארַא טגעלפ סָאװ ,םירפס רכומ לרעדנעס ַא םענייא טקנעדעג רע טָאה טנגוי רעד ןופ)

 טָאה ,רעדנעס ןעװעג ךיוא זיא ןעמָאנ ןייז סָאװ ,םיוברעדעצ רָאנ ,(עילוּפַאק ןייק ןעמוק

 ףיוא ןעוועג םש חנשמ טָאה ןוא ךיז רַאפ דובכמוא ןַא סעטע םעד ןיא ,םינּפַא ,ןענופעג

 עלעדנעמ ןעמָאנ רעד ןבילברַאפ ױזַא ןיוש זיא ןָא טלָאמעד ןופ ןוא -- ס"ומ עלעדנעמ

 (1 'ב ,ס"ומ עלעדנעמ ןופ קרעוו עלַא) "םירפס רכומ

 -עג ןבעגעג הליחתכל זיא סָאװ ,ןעמָאנ רעד טָא זַא ,ןעוועג טרעשַאב זיא ױזַא ןוא

 ןייז ןטַאש וצ טינ ידכ ,"ןטייל רַאפ ךיז ןטלַאהַאברַאפ, וצ ידכ ,ןשטיוװָאמַארבַא ןופ ןרָאוװ

 רכומ עלעדנעמ ןעמָאנ רעד טָא זַא ,שטיוװָאמַארבַא .י .ש ןעמָאנ ןטנידרַאפ םענעגייא

 רעשידיי רענרעדָאמ רעיינ רעד ןופ רעקיסַאלק םעה ךיז טימ ןרעּפרעקרַאפ לָאז םירפס

 ַא ןיא רָאפנײרַא-ריפניירַא רעקידריוו ןוא ױעצלָאטש רעד ןרעוו לָאז ןוא רוטַארעטיל

 ןפַאש ןשידיי םענרעדָאמ םעד ןופ הפוקת רעקיטכערּפ רעיינ

 -ייא ןופ רבחמ רעד ,ליכשמ רעשיטייל ןוא רעבושח ַא ,שטיוװָאמַארבַא בקעי םולש

 ןיא טָאה ,ךַארּפש רעשיאיירבעה רעקידסחוימ רעד ןיא ןעגנולדנַאהּפָא ןוא םירפס עקינ

 ,ןטלַאהַאברַאפ וצ ךיז ידכ ,ןלעטשרַאפ וצ ךיז ידכ ,ןעמָאנ ןקיטייז ַא *טכַארטעגוצ 4

 רעד זַא ,טלעטשעגרָאפ טינ ןיילַא רָאג ךיז טָאה רע .ןיילַא ךיז ןבעגסיױרַא טשינ ידכ

 לָאז רע ,טולב ןיא םיא ןײרַא טייצ רעד טימ רָאג לָאז םירפס רכומ עלעדנעמ ןעמָאנ

 ןוא טּפינקעג םיא טימ ןרעוו רע לָאז סעװָאטַאק ףיוא טינ רָאג ןוא ,םיא ןופ לייט ַא ןרעוו

 טָאה שטיװָאמַארבַא בקעי םולש יו ,קידריוװקרעמ זיא סע .ןרָאי עגנַאל ףיוא ןדנובעג

 -עג ,ןסיוו ןוא ןליוו םענעגייא םעד ןָא רשפא ,ןרָאי עקידרעטייוו עלַא יד ןופ ףיול ןיא

 -יטכיר רעדָא .ליּפש עקידריווקרעמ ַא ,טלַאטשעג-טײלגַאב ןייז ,ןעלע'זנעמ טימ טליּפש

 ןעזעג ןדיישרַאפ ןוא שרעדנַא לָאמעלַא טָאה שטיװָאמַארבַא בקעי םולש -- טגָאזעג רעק
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 ןייז יו טינ רָאג .םירפס רכומ עלעדנעמ טימ ענייז גנודניבנעמַאזוצ יד טסַאפעגפיוא ןוא
 םולש ןופ טלדנַאװעגרעביא ךיז ןָא ביֹוהנֶא ןופ ךיילג טָאה סָאװ ,םכילע-םולש ?לקינייא;

 טלָאװעג טינ רשפא ןוא) טנָאקעג טינ ךָאד רע טָאה ,םכילע םולש ןיא שטיווָאניבַאר
 ןשיװצ ץנַאטסיד ַא טפָא רעייז רעבירעד טביילב .ןשטיװָאמַארבַא בקעי םולש ןזיילפיוא
 -ינ שטיוָאמַארבַא .י .ש זיא טינ ץעגרע ןיא רעכָא --- ,ןעלעשדנעמ ןוא ןשטיווװָאמַארבַא
 ,םירפס רכומ עלעדאעמ ןופ רעקיטרעוורעדנימ טינ יאדוװַא ןֹוא ,רעקינייוו סעּפע ,רעקירעד
 -ףוס ךָאד זיא םירפס רכומ עלעדנעמ לייוו .ןעלטשּפסױרַא טוואורּפעג ןבָאה עקינייא יו
 -בא בקעי םולש ןופ ןטָאש רעקידנטײלגַאב ַא ,דליבּפָא ןַא ,לייט ַא יו רעמ טינ ףוס-לכ

 ןופ לגטַארעג ַא ,ףמַאק ַא קידנעטש ןעוועג זיא'ס יו ,סיוא טמוק סע ןוא .שטיװָאמַאר
 טָאה עלעדנעמ -- רעקיטכיר ךָאנ ןוא .םירפס רכומ עלעדנעמ ןוא שטיוװָאמַארבַא .י

 ןוא ;שטיוָאמַארבַא .י .ש ייב ןבעל ןקיטרַאנגיא ,םענעגייא ןייז ןבעל וצ טצעזעגרָאפ
 ןעוועג ןענייז סע רָאנ ,םירפס רכומ עלעדנעמ ןייא ןייק ןעוועג טינ ןתמא רעד ןיא זיא'ס

 .שטיװָאמַארבַא .י .ש ןופ קרעוו ענעדיישרַאפ יד ןיא ןטלַאטשעג-עלעדנעמ ליפ
 בייהנָא םעניא ןעמוק סָאוװ) *עיפַארגָאיב ןיימ וצ ןכירטש, עטנָאמרעד:ןיוש יז ןיא

 ?טָאפפיטש ןייז ייב ,זייוולגניי טָאה רע יו ,שטיװָאמַארבַא .י .ש טלייצרעד (ךוב רעזדנוא

 רָאנ יו :ךַאז עכעלרעדנואוו ַא ןוא..., :ןביירש ֹוצ ןביוהעגנָא יקינלעמ ףרָאד םעד ןיא
 -עג רימ וצ זיא -- ןבירשעגפיוא ךַאז עטשרע יד ןוא ןביירש וצ ןביוהעגנָא בָאה ךיא
 -עג ןיא רימ ןיא טציא טקיטלעוװעג סָאװ ,רעטעּפשּפָא רעד זיא סָאד ,ןטש רעד ןעמוק
 ןשטנעמ ןופ ןטעּפשוצּפָא טדערעגנָא ךימ טָאה ןוא ,םירפס רכומ עלעדנעמ ןופ טלַאטש
 ,(157 'ז) "ייז ןופ עקסַאמ יד ןסײרּפָארַא ןוא

 קיטסירעטקַארַאכ ןימ ַאזַא ,1899 עטַאד רעד ןופ ,אפוג ןעלעדנעמ ייב ָאד רימ ןבָאה
 ּפָארַא טסייר סָאװ ,רעטעּפשּפָא ןַא ןופ טלַאטשעג רעד ןיא -- םירפס רכומ עלעדנעמ ןגעוו
 ןשטנעמ ייב עקסַאמ יד

 -ָאמַארבַא בקעי םולש ייב טפָא ןעוועג זיא םירפס רכומ עלעדנעמ גנונעכייצַאב יד זַא
 לעיצעּפס טָאה רע ןעוו ,ןסַאמ-סקלָאפ יד רַאפ ןביירש שידזי ןייז רַאפ זיול2 טינ ןשטיוו
 רימ ןעעז ,עלעדנעמ ןעמָאנ םעד טריניפעד רעגינ .ש יװ ,ןעמָאנ-סקלָאפ ַא ןבילקעגוצ
 ואוו ,קָאטשניב .ל טניירפ ןטנעָאנ ןייז וצ ןשטיוװָאמַארבַא ןופ 1886 רָאי ןופ ווירב ַא ןופ

 -רעד עיינ ַא ןבעגסױרַא ןביוהעגנָא טָאה םירפס רכומ עלעדנעמ רעזדנואק ;טביירש| רע
 -ייצ רעד ןיא ןענעייל געט יד ריא טעװ לטיּפַאק עטשרע סָאד .שיאיירבעה ףיוא גנולייצ
 ,(40 יז ,22 'ב ,סייומ עלעדנעמ ןופ קרעוו עלַא -- ?םערוט-עלעדנעמ, עז) * 'םויה, גנוט

 -םולש וצ ווירב ַא םענייז ןיא ,שטיוװָאמַארבַא .י .ש יוװ ,טנַאסערעטניא רעייז זיא סע

 "ער ןגנוי ןטימ ןעגנולדנַאהרעטנוא טריפ רע ואוו ,(1888 .ץרעמ ןט27 םעד ןופ} םכילע

 םיא טימ ךיז טגניד ןוא *קעטָאילביב-סקלָאפ רעשלדיי, רעד ןופ רעבעגסױרַא-רָאטקַאד

 -ַארבַא .י .ש טיג ,"לרעגניפשטניוו; ןייז רַאפ טגנַאלרַאפ רע סָאװ. ,רַארָאנָאה םעד רַאפ

 : גָאז ןימ ַאזַא ,ע"ש וצ ווירב עטשרע ענייז ףיוא ןבירשעגרעטנוא ךיז טָאה רע יװ ,שטיווָאמ |
 ךָאנ סעּפע ךָאד ןעמ ףרַאדַאב טנייה ,דצ ןייא טימ קיטרַאפ טשרע ךָאד ךיא ןיב ,אלימ;

 ַאזַא טייג ָאד ןוא ."ןיילַא ןעלעדנעמ 'ר ןיימ טימ ,ךיוא דצ ןרעדנַא םעד טימ ןסעומשרעביא

 עלעדנעמ 'ר, :"דצ ןטייווצ, םעד ןגעוו ןשטיװָאמַארבַא .י .ש ןופ קיטסירעטקַארַאכ ןימ

 "עג ענייז ןיא קידנעטש ןגָארטרַאפ קרַאטש ,קידמכילע אל לסיבַא ךעבענ זיא רעניימ

 שיט םייב ןעּפ רעד טימ ןצעזרעדינַא ךיז ןטעבנייא םיא לעװ ךיא ןענַאװ זיב ןוא ןטפעש

 '...ןָאט וצ ןבָאה גונעג השקשינ ךיא לעוװ ,ןביירש ןיא ןפיטרַאפ ךיז ןוא
 ײסּפ ןייז רַאפ ןבילקעגסיוא 1869 ןיא ךָאנ טָאה שטיוװָאמַארנַא בקעי םולש םגה ןוא

 ךָאנ ךוב ןייא ןבעגסױרַא ןביוהעגנָא ןעמָאנ ןייז רעטנוא ןוא םירפס רכומ עלעדנעמ םינָאד

 ,םינָאדײסּפ םעד ןיא ןדנַאנַארעדיװ ָאד ןענייז אפוג קרעוו יד ןיא רענָא ,ןטייווצ םעד

 ןופ
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 -שדטנקַאּפ ַא יו רעמ טינ ןשטיוָאינַארבַא ייב םירעס רכומ עלעדנעמ זיא קרעוװ ייד ַא ןיא

 -לבכ טפיוקרַאפ ןוא לטעטש וצ לטעטש ןופ םורַא דיז מעל סָאװ ,םירפס רכומ ַא ,רעגו

 -עביא עלַא יד ןוא םינטק םיתילט ,ךעלרעשטנעב ,תוניחת ,תיציצ ,הרוחס:ליימור יילרע

 -ייא ןיא ,רעגערטנקַאּפ ןוא םירפס-ירכומ ' ןפיוקרַאפ לָאמַא ןגעלפ סע סָאװ ,תורוחס עקיר

 םעד טימ טפלעה רע ,רעבעגסױרַא ןימ ַא םירפס רכומ עלעדנעמ ןיוש זיא רעטרע עלינ

 ,סיוא טמוק ןכַאז עקינייא ןיא זיולב .ךוב סָאד ןטײרּפשרַאפ וצ ,רעסַאפרַאפ םעד ,'ונחמ

 ,גנולייצרעד יד סע טייג ןעמָאנ ןייז ןופ ןוא רעסַאפרַאפ רעד עקַאט זיא עלעדנעמ זַא

 ענייז טיול ןעמענפיוא ןוא ןשטיוװָאמַארבַא בקעי םולש טימ רדסכ ןייג ױזַא ןלעװ רימ

 ןיא ךיז טקעלּפטנַא ןוא ךיז טזייוו יז יו ,םירפס רכומ עלעדנעמ ןופ טלַאטשעג יד קרעוו

 ,שטיווָאמַארבַא .י :ש ןופ קרצוו יד

 "שטיָאמַארבַא .י .ש ןופ קרעוו עלַא; עכבַאגסיוא-ייליבוי יד זדנוא רַאפ טגיל סע

 רעד טיול ןשטיװָאמַארבַא .י .ש טימ ןעייג רימ ןוא ,(1928 ,עשרַאװ ,"עלעדנעמש גַאלרַאפ)

 ,עבַאגסױא רעקיזָאד

 ינעמ ןיא טלייצרעד סָאוו ,לטיּפַאק עטשרע סָאד טמוק ?עלעשטנעמ עניילק סָאד, ןיא

 טינ ןוא געוו ןטימניא לדזיכ ןייז טימ ןענַאטשעג זיא רע זַא ,ןעמָאנ טמירפט רכומ עלעד

 ןימ ַא ,לטעטש ןיא רעדָא ,קסּפולג ןייק --- ןרָאפ וצ ןיהואוו ןסילשַאב ךיז ייב טנָאקעג

 סָאד ןוא ,סעצייל יד טזָאלעגּפָא ,לדרעפ סָאד ןָאטעג ץימש ַא רע טָאה -- ,קסנַאצבַאק

 קרַאטש ךיז טָאה קסּפולג .קסּפולג ןייק געוו ןפיוא סטכער ןעמונרַאפ ךיז טָאה לדרעפ

 -עג זיא סע סָאװ ,זיא השעמ יד .בר רעד סורעדנוזַאב ןוא ,ןעלעדנעמ טימ טיירפרעד

 ןריּפַאּפ לקעּפ ַא טזָאלעגרעביא רע טָאה ,םהרבא קחצי רשוע ןַא דיי ַא טרָאד ןברָאטש

 -יא סע רע לָאז טיוט ןייז ךָאנ זַא ,השקב רעד טימ בר םעד ןבעגעגרעביא טָאה רע סָאװ

 םעד ןופ האווצ יד ןעוועג םייקמ בר רעד טָאה .םידיגנ עשיטָאטש יד רַאפ ןענעיילרעב

 סָאד ןוא ,םידיגנ יד רַאפ ןריּפַאּפ לקעּפ סָאד ןענעייל ןביוהעגנָא ןוא םענעברָאטשרַאפ

 -- ? ךייא ןופ ךיא ליוו עשזסָאװ; .ןגרָאמ ןענעייל וצ טגײלעגּפָא ןעמ טָאה עקירעביא

 ריא ,ךיא ליוו ,עלעדנעמ 'ר ,ךייא ןופ --- .םירפס רכומ עלעדנעמ וצ בר רעד ךיז טדנעוו
 ,םשה הצרי םא ,ירפ ןגרָאמ רימ וצ ןעמוק ךיוא דובכ רעייא טימ ןייז חירטמ ךיז טלָאז

 רחאל ,םשה הצרי םא ,ןסיוו ריא טעוװ סָאד טָא ?סָאװױַאפ .ןריּפַאּפה תאירק תעשב

 ןעוועג חירטמ ךייא בָאה ךיא זַא ,ןסיוו ןיוש ריא טעװ ןגרָאמ ,טכער זיא אמתסמ .האירקה

 ,תודיחיב ,םייה רעד ןיא ךיז רַאפ ןענעייל ךייא ךיא ביג התע תעל .לודג רבד ַא רעביא

 ריא ידכ ,םידיגנ ערעזדנוא רַאפ טנעיילעגריפ טנייה בָאה ךיא עכלעוו ,ךעלטעלב יד-טָא

 ,"ףוס דעו תליחתמ ןינע םעד טימ ןרעוו טנַאקַאב טלָאז

 -ייא טרָאד ןופ ןעגנערב ָאד ךיז טליוו סע סָאוװ ,טרָא ןַא ָאד ,בנא ,זיא ךוב םעד ןיא

 יד ןוא םירפס רכומ עלעדנעמ טלַאטשעג יד זדנוא רַאפ ףיוא ָאד טמוק סע .תורוש עקינ

 םידיגנ לטניב סָאד טציז סע .ןטכַארט וצ וצ םיא טלייט שטיוװָאמַארבַא סָאװ ,ןעקנַאדעג

 רעמיצ ןיא ןײרַא טמוק לייורעד .םחרבא קחצי ןופ םיבתכ יד טנעייל ןעמ ןוא 37 םייב

 :נָאז ַא יז טוט ,ןעלעדנעמ קידנעעזרעד ,ןוא ןיצ בר יד

 "נעמ 'ר ,עקַאט טייצ עגנַאל ַא ןיוש ? טטוג ריא טכַאמ סָאו ! עלעדנעמ 'ד ,ָא --

 טכַארבעג סעּפע ,רעב"יוו ,זדנוא ריא טָאה .ןעװעג טינ זדנוא ייב יה ריא טייז ,עלעז
 ? םירפס עיינ

 רעבָא ,ךעלכיב עשירעבייוו ןוא רעבייוו יד ןופ ןקזוח ןוא ןעלכיימש ןליבסנַאמ ידי

 דיגנ ַא רענייא .םירפס ערעייז ןוא רעבייוו יד רַאפ ןָא ךיז טמענ םירפס רכומ עלעדנעמ

 ןוא .רעביױו יד ןשיוצ החירמ ַא טכַאמ רע סָאװ ,ןעלעדנעמ וצ עלעטיימש סיז ַא טוט

 רעבייו יד ןופ עילָאד רעד ןגעוו השרד עגנַאל ַא טלַאה ,עקידויענעקליואוו ַא ,ןיציבר יד

 'ר טקנַאד יז ןוא ,ךעלמירפס עשרעבייוו ןוא תוניחת יד ןופ גנוטיײדַאב רעד ןגעוו ןוא
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 ןיב ךיא;/ :טליצרעד עלעדנעמ ןוא .ןסעגרַאפ טינ ריא ןיא טָאה רע סָאװ .ןעלעדנעמ

 עריא .טרָאװ סכעלטיא סניציבר רעד טייקעצ ןוא לקניוו ַא ןיא קיטעמוא ןסעזעג רימ

 ךימ ןבָאה ,ןליפעג ערעטיב ,עפרַאש טימ םָאװש א יו טּפַאזעגנָא ןעיועג ןענייז רעטרעוו

 זיא רימ .,טייקעצ ייז בָאה ךיא רעמ סָאװ ,ץרַאה םייב טּפַאכעגנָא ןוא טּפוצעג ,ןכָאטשעג

 ַא טסעמלַאּפעג ןגיוא עניימ רַאפ טלָאװ ןעמ יווװ ןיילג סעּפע טוג וצ ןעוועג לָאמטסנעד
 ,טנפעעג סע ,ץרַאה עקידלּפַאצ ךָאנ ,עמערַאװ סָאד ןעמונעגסיױרַא ,ןשטנעמ ןקידעבעל

 ךיז ןיב ךיא .,רָאפ טייג קינייװעניא טרָאד סָאװ ,גנידצלַא ןעז ןוא ןקוקוצניירַא ,ןטינשעג

 יד ןטכַארטַאב וצ טסנרע ןעמוקעגסיוא רימ זיא ןבעל ןיימ ןיא לָאמ עטשרע סָאד ,הדומ

 תונמחר ייז ףיוא ןבָאה וצ ןוא ץרַאה רעייז ןייטשרַאפ וצ .רעבייוו יד ןופ עגַאל עלפש

 ,(19 'ז)

 םעד ןופ םיבתכ ענעבילבעגרעביא לקעּפ סָאד טקידנערַאפ טרעוו 150 טייז ףיוא

 ,טָאטש רעד ןופ םיטַאבעלַאב יד רַאפ טגיילעגריפ טָאה בר רעד סָאװ ,עלעשטנעמ ןיילק

 וצ רדסמ ףיוא :םענעברָאטשרַאפ םעד ןופ ןבעגעגוצ זיא ןריּפַאּפ לקעּפ םעד ןופ ףוס םוצ

 ןבעגוצוצ ,טרָאד עניימ ןזיירג עבָארג יד ןרעסעבוצסיוא ,קירעהעג יװ ןיייּפַאּפ עניימ ןייז

 זיא ףיורעד -- טלעװ רעד ןיא ךָאנרעד ייז ןטײרּפשרַאפ וצ ןוא ךעלכיב עדעדנוזַאב ןיא

 ץישטצעובצ ןופ ךָאנ םיא קנעדעג ךיא .םירפס רכומ עלעדנעמ 'ר עקַאט הירב ןייא ךָאד

 ןבעגרעביא סע ריא טלָאז םיא .לסעבעלַאב ַא ,ןַאמרעגנוי ַא ןעוועג ךָאנ זיא רע תעשב

 זַא ,ךיז טייטשרַאפ סע .ןטסעב םוצ יו שטנואוו ןיימ ןליפרעד ,ךיא ףָאהרַאפ ,טעוװ רע ןוא

 ,ןריּפַאּפ יד ךיז ןקידנע םעד ףיוא ."ןרעוו טנױלַאב ןייש רעייז החרט ןייז רַאפ ףרַאדַאב רע

 ,םידיגנ עקיטרָא יד רַאפ טנעיילעגריפ טָאה בר רעד סָאװ

 -וצרעביא ץישטעובצ ןייק ןרָאפ ןעלעדנעמ ןטעבעג טָאה בר רעד יװ ,םעד ךָאנ ןוא

 -רַאפ םענופ האווצ רעד ןיא טנָאמרעד זיא סע יװ ,ןענַאמטוג וצ ווירב םעד טרָאד ןבעג

 -ביל ,ךייא ךיא טעב רעטייו ןוא; :ןעלעדנעמ וצ טגָאזעג בר רעד טָאה ,םענעברָאטש

 ןריּפַאּפ עקיזָאד עלַא יד ןקורדוצּפָא ךייא ףיוא ןעמענ טלָאז ריא ,עלעיזנעמ 'ר רעקיצרַאה

 ידכב ,חקמ ןלעװלָאוװ ַא רַאפ לארשי תוצופת לכב ייז ןעגנערבסיוא ןוא ךעלכיב ךס ַא ןיא

 ,טעוו סע ,ןדער וצ סָאװ ָאטינ זיא גנונױלַאב רעייא חוכמ .,ןפיוק רעמ ייז לָאז םלוע רעד

 ,"טכער ןייז ,םשה הצרי םא

 ,עגַאל רעטכעלש ַא רעייז ןיא םיא טפערט ןוא דרעפ ןייז וצ קירוצ טמוק עלעדנעמ

 .רעביא ,סענורטס עלַא טעמכ ןסירעגסיוא םיא ובָאה הרבח-עסייוו ,םיסדנוק .ךעבענ

 "עג זיא רע .תוכמ רע טָאה ןסע .לדייוו ןיא רָאה קיצרעפ ןגעקַא רָאנ םיא קידנזָאל

 םירפס יד ףיוא לדייב ןיא טקוקעג ,ּפיל עטשרעטנוא יד ןעגנַאהעגּפָאדַא ,טסנרע ןענַאטש

 "נוא רַאפ טינ זיא סָאד --- םירפס ףיוא קידנקוק טכַארט דרעפ ַא סָאװ, .טכַארטעג ןוא

 ןָאטעג עקַאט טסָאה וד; :גָאז ַא ױזַא ךיז טוט עלעדנעמ ןוא * . . .ןייטשרַאפ וצ חומ רעזד

 "עג וטסָאה המכח ןייד טימ .קסּפולג ןייק טריפעג ךימ טסָאה וד סָאװ ,חמכח עסיורג ַא

 "עג טסָאה וד סנױזַא סָאװ ,דרעפ ,טסייוו וד .רוטַארעטיל דעד יא ,רימ יא ןצונ טכַארב

 ,ןבעגוצסױרַא טלעװ רעד טרעשַאב דניצַא זיא רימ רוביח םענייש ַא רַאפ סָאװ !?ןָאט

 ןופ ?קספולג ןָאטעג םענ ַא דָאוג טָאה סָאװ ,חומ ןייד בילוצ ,עקַאט ריד בילוצ רָאנ

 ןשיווצ טביירש טרָאװ ףוס םעניא ןוא *. ..רעניימ םכח וד ,לדרעפ ,ךימ וד ריפ ןָא טנייה

 ןקורדוצּפָא רעכיג טלייאעג ןוא סניימ וצ ןעמונעג ךימ בָאה ךיא..., :עלעדנעמ ןרעדנַא

 'חמשאו ליגָאא טגָאז ןעמ יו ,ןעמוקסורַא לָאז רע ,ימ ןייק טרָאּפשעג טינ ,רפס ןקיזָאד םעד

 ,(153 'ז) *קידכעציּפש ןוא קידכעלייק ---

 ןענייז סָאד ןוא *?עלעשטנעמ עניילק סָאד; ןיא טלַאטשעג-עלעדנעמ יד סיוא טעז ױזַא

 ,סעיצקנופ טנייז

 -נעמ ןיילקק םענופ עבַאגסיוא-עלעדנעמ רעד ןיא טלַאטשעג-עלעדנעמ יד זיא ַאזַא



 3ו1 ס"ומ עלעדנעמ ןוא שטיװָאמַארבַא .' .ש ןשיװצ ןצענערג יד

 עבַאגסױא רעד ןיא ,1907 ןופ עבַאגסיױא רעד ןופ קורדרעביא ןַא -- 1928 ןופ *עלעשט
 . רָאפ ךיז טלעטש עלעדנעמ ואוו ,לטיּפַאק ַא טימ קרעוו טָאד ןָא ךיז טביוה 1879 ןופ
 ןופ 'רעקיטריבעג ַא, זיא רע .ןדייז-רעטלע ןַא ךָאנ ןעמָאנ ַא זיא'ס *! ךיא סייה עלעדנעמ;

 טלַא זיא רע לפיוו טמיטשַאב רָאנ ,רָאי 52 טלַא רע טייטש טרָאּפסַאּפ ןיא, ,*שטישטַאיװצ
 ַא טימ רעכיוה ַא זיא ןרעטש ןיימ .., :רָאפ ףךיז טלעטש רע ןוא .?ןגָאז טשינ רע ןָאק
 ךַאמ ,קוק ךיא זַא ,הנושמ סעּפע ןוא עסיורג רעייז ןענייז רעכעלזָאנ עניימ ,ןשטיינק ךס
 -- ןּפיל יד יצרַאפ ךיא זַא ןוא ,רעקיטכיזצרוק ַא יוװ ןגיוא יד לסיבַא וצ ייברעד ךיא
 לדנַאה ןעלדנַאהקה *...לרעטכעלעג קידנכעטש ַא טימ לכיימש ךיא יוו סיוא טעּפע טעז

 המודכו תוניחת ,תוחילס ,םירודיס ,םירוזחמ ,םישמוח טימ ,טסייה סָאד ,למור טימ ךיא
 ןופ לסיבַא ןוא -- תוישעמ יײלרעלַא רימ ייב ךיז טניפעג ייברעד .םירפס ינימ עכלעזַא

 יא טָאה רע סָאװ ,תוסנרּפ יילרענדיישרַאפ סיוא טנכער רע ."ךעלכיב ינימ עקיטנייה
 טָאה רע תורוחס ַארַאס ךָאנ סָאװ ,רע טלייצרעד ייברעד ןוא ,ןבעל ןייז ןיא טַאהעגרעב
 רעכיז רימ ריא טגעמ ,ןסעגרַאפ סעּפע ךיא בָאה ףשפא..., :וצ טיג רע ןוא ...ךיז טימ

 ץנַאג סע ךיא לעװ ,ןענָאמרעד ךָאנ ןימ לע ךיא דלַאביוװ זַא ,טרָאװ ןיימ ףיוא ןביולג

 חוכ סטָאג טימ העדב בָאה ךיא סָאװ ,תוישעמ עניימ ןופ רענייא ןיא ןלעטשיוצ סיוועג

 * . . .ןקורדוצּפָא רערעדנַא רעד ךָאנ ענייא
 -טשינ ַא טלַאטשעג-עלעדנעמ יד זיא אפוג ןשטיװָאמַארבַא ייב יוו רימ ןעעז ָאד ןיוש

 סָאװ ,רבחמ ַא רע טרעוו למור ןופ רעפיוקרַאפ ַא ןופ ,עטקידנערַאפ-טשינ ַא ,עקיטרַאפ
 ,סעיצַאריּפסַא עשירעביירש טָאה

 טגנערב דע ."רעמורק רעד עקשיפ, ןיא עלעדנעמ ןיוש זיא רעוויטקַא רעמ ליפ

 -עג יד טפָא טעטכיר ,ןעמָאנ םענעגייא ןייז ןופ ,ךיז ןופ ױרעמ ךס ַא ןיײרַא טרָאד ןיוש
 טזָאל ןוא "ןסיוא ךיא ןיב סָאד טינ; ךס ַא וצ טיג ,ןגיונּפָא טכַאמ ,ןליוו ןייז טיול עטכיש

 ,סלכשה-רסומ ןוא ךעלטרעוו ןוא ןצכעגָאזנײרַא ענייז טימ ןייגליואוו ךיז לָאמעלַא

 יב טלַאטשעג-עלעדנעמ רעד ןופ גנולקיװטנַא ערעטייו א םורַא-ױזַא ןיוש זיא סע

 | ,ןשטיווָאמַארבַא
 רעד עקשיפ, ןָא ךיוא ךיז טבייה ױזַא ,"עלעשטנעמ ןיילק סָאד,, ןופ בייהנַא ןיא יו

 ןטכער ןיא זיא סע .לדייב ןייז ןיא טרָאפ רעכלעוו ,םירפס רכומ עלעדנעמ טימ "*רעמורק
 בעל-רעמוז ןוא ןוז עקיטכיל יד ןייש ַא טיג -- עלעדנעמ טגָאז -- םיוקש .רעמוז ןטימ

 קידגקוק ,ייז ךיז טיירפ ץרַאה סָאד ןוא ןריובעג-יינ יו ןרעוו ןשטנעמ ,דנַאל םעד ןיא
 עקיטעמוא עטכער יד ןָא ןדיי ייב ךיז טבייה לָאמטסנעד -- רענייש רעד טלעוו סטָאג ףיוא

 ,םיתינעת :רעירט לטעצ עצנַאװ סָאד טייג סע .ןרערט ןסיגרַאפ ןוא ןגָאלק וצ טייצ
 עסַאנ ןוא סעטָאלב עסיורג יד ןיא טעה זיב הריפס ןופ ןייוועג ןוא רעמָאי ,ךיז ןקינייּפ
 רעסיורג רעד ,םירפס רכומ עלעדנעמ ,רימ רַאפ ךיז טלעטש לָאמטסנעד ,.טלעק עקיוגעיסַא
 עלַא ןיא רעדניק עשידיי ןגרָאזרַאפ וצ םורַא קידנעטשַאב רָאפ ,טעברַא ךיא .דירַאי
 -ייװ ,תוחילס טימ ,תוניק טימ ,ןענייוו םוצ ןלַאירעטַאמ עקיטיונ עלַא יד טימ ךעלטעטש
 םעד ןענייוװרַאפ ,ןגָאלק ןדיי ,ללכה .םירוזחמ ןוא תורפוש ,סנושל-הנעמ ,תוניחת עשרעב
 : ,"ןטפעשעג לייוורעד ךַאמ ךיא ןוא --- רעמוז

 העבש ,לָאמ ןייא סנגעוורעטנואא :זדנוא רַאפ רָאפ ךיז טלעטש עלעדנעמ יװ טָא ןוא

 ןוא תילט ןיא לדייב ןיימ ןופ עינלעק רעד ףיוא רימ ךיא ץיז ,ירפ ץנַאג ,זומתב רשע
 ,טכַאמעגוצ רימ ןענייז ןגיוא יד .ךעלשידזי ץנַאג ,טנַאה רעד ןיא שטייב רעד טימ ,ןיליפת
 -ַאנ יד ,יז זיא רעבָא ןטש השעמ .טלעוו עקיטכיל יד ןענװַאד םייב' ןקוקוצנָא טינ ידכב
 ןגיוצעג ךימ טָאה סע ןוא .דליב ַא רָאג ,ןייש-רעדנואוו ןעוועג ,סע ןעמ טסייה יוװ ,רוט
 רימ טימ טלגנַארעג ךימ טייצ עשּפיה ַא בָאה ךיא .ןָאט וצ קוק ַא ףושיכ ַא יו סעּפע

 :טערָאט ןגעקַא ערה רצי רעד !!טשזץנ רָאט ןעמ ...!עפפ :טגָאז בוט רצי רעד .ןיילַא
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 -רעמוז ןסייה םעד ןיא קידנּפעלש ןוא קידנציז ױזַא ןוא '?! עלערַאנ ,האנה בָאה !השקשינ

 סָאװ ,םעד ןופ ףיוא ךיז טּפַאכ רע .טלמערדנַא עלעדנעמ טרעוו ,תינעת םעד ןיא ןוא גָאט

 ַא טרעוו סע .לדייב רעדנַא ןַא סעּפע ןופ סקַא ןַא ןיא טעּפעשטרַאפ ךיז טָאה לדייב ןייז

 ,םירפס רכומ רעטייווצ ַא זיא סָאד -- ףוסל ןוא תומולח עלַא סיוא ךיז טלטב ןעמ ,למוטעג

 עלעדנעמ סָאװ טָא ןוא .ןרָאי עטלַא ןופ טעלעדנעמ רעטנַאקַאב ַא ,ז"הנקי רעטלַא 'ר --

 טינ ,ךיז רַאפ לשטנעמ ַא זיא רע; : םירפס רכומ ןטייווצ םעד ןגעוו טגָאז םירפס רכומ

 זגורב "וו ,ןזָאלבעגנָא קידנעטש .ןױבד-לעב רעסיורג ןייק טינ ,טציּפשעגרעביא קרַאטש

 -ענוט ַא זיא רעטלַא .שטנעמ רעטכעלש ןייק טינ עבטב ויא רע םגה ,טלעוו רעד ףיוא

 -עג זיא םינּפ ןייז .לכייב קיד ַא טימ רעטעװעקיּפשעג ַא ,לדיי קידרעדָאי ַאי ,רעקוועדַאי

 ףיוא ,תואּפ ףיוא גונעג ָאד זיא'ס עכלעוו ןופ ,רָאה עלעג-קיצומש טימ ןסקַאװַאב טכיד

 ןיא .ןלײטַאב וצ ןדי עכעלטע ךָאנ ףיוא יא ,ךיז רַאפ יא סעצנָאװ ףיוא ןוא דרָאב ַא

 ,טגיילרַאפ רָאי בור סָאד זיא סָאװ ,זָאנ עקישיילפ ,עטיירב ַא --- עּפסיױװ ַא טגיל םי םעד
 סָאװ ,םירפס רכומ ןטנַאקַאב ןייז עלעדנעמ טלָאמ רעטייוו ױזַא ןוא *. . .תונמתה םוש ןָא

 ןעמענוצפיוא ןפוא ןייז טימ ,רעטקַארַאכ ןייז טימ ,םיא ןופ רעטנוא ןצנַאגניא ךיז טדייש

 .ןעגנוריסַאּפ עקימורַא ףיוא ןריגַאער ןוא

 ךעלרופ עשיאיוג יו ,םעד ךָאנ ןעלעדנעמ ןופ טעבעג סָאד טנַאסערעטניא זיא סע

 םעד טלעטשרַאפ ןבָאה ,רעטלַא ןוא עלעדנעמ ,ייז יאמלה ,ייז ףיוא יירשעג טימ ןָא ןרָאפ

 ןושל-הניחת ףיוא טעבעג ַא עלעדנעמ טגָאז ,ייז ןופ ןטָאּפש ןיא ייז ןופ ןקזוח ןוא ,געוו

 -יישַאב ןוא גנוביול ןיימ רַאפ לזמ ןיימ ןקיטיגַאב ךיא וט, :ױזַא טָא םיא טקידנע ןוא

 טכענק ןייד ,רימ ןקישוצ וט .טײקרעּפכַא טימ ךעלרעּפנײשַאב ןעמָאנ ןייד טנייה גנונ

 לטפעשעג טוג ַא ,הסנרּפ סעּפע לארשי לכ ןוא ,לדנענג טסניד ןייֵד ןופ ןוז רעד ,לדנעמ

 "!ןמָא ,חוּר תחנ טימ

 רעד ןופ ףיול ןיא לָאמ ליפ ךיז טזייװַאב "רעמורק רעד עקשיפ; ןיא עלעדנעמ

 ןייא ןיא טלַאה ,ןרעטלַא סױרַא רע טגנערב ךעלטייז עטשרע יד ןיא .ךוב ןיא גנולדנַאה

 יד ןוא בייוו רעטשרע ןייז ןגעוו ,ךיז ןגעוו ןלייצרעדסיוא ןוא ןדער לָאז רע ,םיא יגעונָא

 -- ןצרַאה ןיא ךימ בָאה ךיאק :תורוש עכעלטע עכלעזַא רימ ןענעייל טָא ןוא .רעדניק

 עטלַא סרעטלַא טרירעגפיוא ךיא בָאה יאמל ,טקידלושַאב קרַאטש -- ,עלעדנעמ טגָאז

 עשימייה סמענעי ןיא ךיז ןשימוצניירַא ןדיי ַא טימ השעמ יד עקַאט זיא סָאד .ןדנואוו

 ןוא ייו טוט יז תעשב ,ןיירַא המשנ רעד ןיא םענעי תולאש טימ ןכירקוצניירַא ןוא ןכַאז

 ,טגרַאקעג טינ בָאה ךיא . ..ןיילַא ךיז רַאפ טייהרעליטש תורצ יד טימ ךעבענ ךיז טגרַאװו

 טוג ַא םיא וצ טסַאּפעגוצ .סָאמ רעלופ רעד טימ לטימ-דער ןרעטלַא ןבעגעגנייא רעטייוו
 רעדיוװ טָאה ,סנייז לגניצ סָאד ,ורמוא רעד ןוא -- ןצנוק טימ םיא טיירדעגנָא ,עלעסילש
 טימק עטכנישעג יד ןלייצרעד וצ ןביוהעגנָא רעטייוו טָאה רעטלַא ןוא ."טלקַאשעצ ךיז

 ,טביירש עלעדנעמ יוװ ,"ןושל ןייז
 ךודיש ַא טריפעגפיונוצ טָאה רע יוו ,עטכישעג עטנַאקַאב יד טלייצרעד רעטלַא זַא ןוא

 :עלעדנעמ סױרַא טרָאפ ,םירוחב ייווצ טימ

 קידנעוטנָא ןוא רעטכעלעג רַאפ ךיז קידנטלַאהנײא םיוק ,ךיא ךַאמ -- ...!עב; --

 ,"םינּפ טסנרע ןַא ןעמענוצנָא הוכ ַא ךיז
 טרעה רע ןעוו ,ךיז ןגעוו טגָאז ןיילַא רע יוװ ,"לוק ַא ףיוא ךיז טציהעצ, עלעדנעמו

 ,ןעגנוריסַאּפ עכעלנע ןגעוו סעיצַאיצָאסַא םיא ייב סױרַא טפור סע ןוא ,עטכישעג סרעטלַא

 ,תודע ןַא ייז ןופ ןעוועג זיא רע סָאװ

 ,עלעדנעמ ךיז טמערַאװעצ רעמ ץלַא ,גנולייצרעד רעד ןופ גנַאג ןיא רעטייוו סָאװ ןוא

 טינ לָאז רע ,ךַאז ןייא ןייק ךרוד טינ טזָאל רע ,רעקידעבעל ,רעקידוװעדערַאב טרעוו רע

 -ללכ ףיוא ללכב רעדָא ןרעטלַא ףיוא גנוקרעמַאב עפרַאש ,עכעלפערט ןייק ייברעד ןכַאמ
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 טללוכרַאפ ןבעל סרעטלַא ןופ ןוא ןרעטלַא ןופ דָאזיּפע ןוא טפַאשנגיא עדעי .לאושי
 עלעדנעמ זיא ייברעד ןוא ,ללכב ןדיי ןופ ךירטש-רעטקַארַאכ ַא ייז ןופ טכַאמ ,עלעדנעמ
 דיילטימ ןוא טייקיטומטוג ןייז ייברעד טינ רעבָא טרילרַאפ רע ,דעלזייב ,שיטסַאקרַאס טּפָא
 .,ןטײקכַאװש ןוא ןטפַאשנגיא עכעלשידיי ענייז וצ ןוא ןרעטלַא וצ

 סָאד ןוא רוטַאנ רעד רַאפ תולעּפתה סעלעדנעמ טכַארבעגסױרַא ךיוא טרעוװ סע
 -נצנעלג ַא ךָאנ .טפַאשחנַאל רעד ןופ גנורעדליש עשעלעדנעמ עשיפיצעפס ערעדנוזַאב
 -טג ַא; ןעוו ,"טייצ-החנמ, סע זיא ןעלעדנעמ ייב סָאװ ,טכַאנרַאפ ַא ןופ גנובײרשַאב דעקיד
 -שנזיפ-ליּפש ןוא ןעלקָאש ךיז ןעמענ רעמייב יד ןוא ןזָאלב וצ ןָא טביוה עלעטניוו קַאמש
 ףךיז טזָאלעצ ,ײװָאלָאס רעד טקַאנק עלעדלעוו ַא ןיא טייוו טינ ןוא ,סױרַא ןטערט ךעל
 ןָאק סָאװ ,רעכעלטיא .היחמ רָאג טליּפש ןוא רעגייטש עסיז טכַאמ ,עלעזדלעה ןייז ףיוא
 -נעמ סיוא טפור ןַאד *... .רעטנוא ןזח ןטמירַאב-טלעוו םעדו טלַאה ,ליומ ַא ןענעפע רָאנ

 | : גנורעטסייגַאב טימ עלעד
 .המשנ רעד ייב סעּפע טיצ סע !ןייש זיאס ,רעטלַא 'ר !טוג זיא'ס ,רעטלַא 'רק --

 ןוא טיצ סע !טבעל לטלעוו סטָאג ,ןייש זיא לטלעוו סטָאג :ןצרױַאה םוצ סעּפע טדער סע
 'ר טוט ָאד רעבָא ...סיפ ןוא טנעה טימ ןיהַא ,ןיהַא סעּפע ךיז ןפרַאװנײרַא ךיז טסולג
 טסעגרַאפ !ןענוװַאד החנמ רעסעב טייצ ןיוש ,עפ, :ןעלעדנעמ ףיוא םירק ַא ךיז רעטלַא
 "...הננע; ןגָאז וצ ןכָאז עלַא ערעייא ןופ טינ רעסעב

 -ַאק יד קיסַאּפ ַא טימ םורַא-לטרַאג ,ןקָאז יד דניברַאפ ךיאא - טלייצרעד עלעדנעמ
 ,"קיטסול ץנַאג ,לוק-ייב ַא ףיוא 'תרוטק , ןגָאז ןָא בייה ןוא עטָאּפ

 סע טכַאמ ,עלעדנעמ 'ר ,טינ טעיַאה; :ןעלעדנעמ רעטנוא טביירט רעטלַא זַא ןוא
 .טכער ןייז םיא ןָאט ןגָאװ םעד וצ ךיז טמענ, רע זַא ,עלעהנעמ ןַאד טלייצרעד .*! רוציקב
 ,ץריוועג-ףירט ןייק טינ גרַאק ךיא ,שיטַאבעלַאב רעדער יד רימש ,טינ ךימ לייא ךיא
 יד ךָאנ רעטלַא טייג לייוורעד ."רעדנוזַאב עלעציּפ סכעלטיא ,ןסקַא יד רימ טכַארטַאב
 -ןיירַא ךעלטיױװ-ץנַאג טכַאנ זיב ךָאנ ןענָאק לָאז ןעמ ,געוו ןיא ךיז זָאל וצ ידכ ,ךעלדרעפ
 טלַאפַאב ןעלעדנעמ ,קירוצ טינ טמוק רעטלַא --- ךַאז ענדָאמ ַא טעשעג) ָאד רעבָא .ןרָאפ
 ןוא ץרַאה ךיז טכַאמ עלעדנעמ ןוא ? ןרעטלַא טימ ןעשעג טנָאקעג טָאה סָאװ : ארומ ַא
 יו ױזַא ןענייז דרעפ יד ןוא רעטלַא, רעבָא .ןיירַא דלַאװ ןיא רעפיט ןוא רעטייוו טייג
 עלעניגירָא-ףיט ערַאברעדנואוו עלופטכַארּפ ַא טמוק ָאד ןוא .?ןלַאפעגנײרַא רעסַאװ ןיא
 ןופ טקעדעגרעביא ,טפָאלש ןוא טייטש דלַאװ רעדש .טכַאנייב דלַאװ םעד ןופ גמורעדליש
 יד טנכייצעגסיוא עלעדנעמ טלָאמ רעטייוו ןוא .?גנַאהרָאפ ןלעקנוט ַא טימ סעּפע ןביוא
 סָאדא :טביירש עלעדנעמ ןוא ,רעמייב יד ןופ ךיז ןעקשוש סָאד ,דלַאוװ םעד ןיא קערש
 ןוא דיל עלַא טימ גָאט רעקיטכענ םיא ךיז טמולח סָאד .ףָאלש ןוֿפ דלַאװ רעד טדער
 עכעלרעדנואוו תמאב ָאד טכיירגרעד עלעדנעמ ןוא ,רעטייו יױזַא ןוא ,?םיא ןיא דזירפ
 ףױא ןָא ךיז טקור הרוחש-הרמ ןקלָאװ רעצנַאג ַא סעּפע :+טביירש רע .טפַאשרעטסיימ
 -טלעוו רעד ,קינסוקָאפ רעד ,המדמה חוכ רעד .רעניימ המשנ רעד ףיוא ןוא דלַאװ םעד
 "...לטפעשעג-תופתוש ןימ ַא סעפע לדניווש טימ סיוא-טרעלקעמ ,רענגיל רעטמירַאב

 טלייצרעד שטיווָאמַארבַא .י .ש ואוו ,ךעלטעלב עטנַאסערעטניא ױזַא ןעייג סע ןוא
 פו ַא טּפַאכ רע .דלַאװ ןיא ןעלעדנעמ ןופ ןשינעבעלרעביא יד ןפוא ןלעניגירָא ןַא ףיוא
 סעא :טנָאז שטיװָאמַארבַא ןוא ,רעמ ךָאנ ךיז טציהעצ עיזַאטנַאפ ןייז ןוא סּפַאנש לסיבַא
 -טסנעד טרעוו סע... "עלעדנעמ ךעלמיקלח סעּפע ןטייז עלַא ןופ םיא םורַא ךיז ןעלבמָאב
 -נַא רעד ,ץעּפוהעי ןייק טכירק רענייא .ךעלעדנעמ ייווצ רָאג ,ךיז טכַאד ,רימ ןופ לָאמ
 .ןגלָאפ וצ ןעמעוו ןסיוו וצ טינ ,עגושמ ןרעו סיפ עתופתושב יד ,קירעביוב ןייק 'וערעד
 טייז רעד ןופ יו ,רימ ןעמוק עניימ דייר יד .טרעפטנע רערעדנָא רעד ,טגערפ רענייא
 " ...ןײרַא ןרעיוא עניימ ןיא עקַאט קירוצ ,לוק-רעדיוו ַא
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 .בורק ַא ףיוא ןָא טפערט רע ןוא עמשטערק וצ עלעדנעמ ךיז טּפעלשרעד רעטעּפש

 "ךורב םענשזַאו ַא םיא טכַאמ ,לרוחב גנוי א ,יבר רעד ווא ,ןעלעדנעמ רָאפ טלעטש ןעמ

 :אבה

 ! סעּפע סעוװָאטַאק ַא ..!ששפ ! םירפס רכומ עלעדנעמ 'ר ...! עלעדנעמ 'ו, --

 ןפיוק ,ךָאנ קסּפולג ןיא ,היכז יד לָאמַא טַאהעג בָאה ךיא !' ןעלעדנ נעמ 'ר טינ ןעק רעוו

 ..לרעשטנעב ַא ךייא ייב

 טלַאטשעג-עלעדנעמ יד שטיוװָאמַארבַא . י .ש ןיירַא לָאמעלַא טכעלפ רעטייוו ױזַא ןוא

 זיא עלעדנעמ ."רעמורק רעד עקשיפ, ןיא טלייצרעד טרעוו'ס סָאװ ,עטכישעג רעד ןיא

 ןײרַא ךיו רע טסייר לָאמעלַא רָאנ ,רערעהוצ ַא ,רעטכַאבָאַאב ַא רָאנ טינ ,ךוב ןיא ,ָאד

 ילַא 'ר ןופ טינשּפָא ןַא רע טּפַאכ לָאמ ןייא טינ ןוא ,גנוקרעמַאב ַא טימ .טרָאװ ַא טימ

 ,ףתוש ןייז ,רעטײלגַאב ןייז ,ןרעט
 -עלעדנעמ יד ןריזירעטקַארַאכ סָאװ ,תורוש עכעלטע עכלעזַא רימ ןבָאה טרָא ןייא ןיא

 :"רעמורק רעד עקשיפ; ןופ טלַאטשעג

 סעומש ַא טימ םיא ןעמערַאװרעד וצ ,ערַאּפ ןבעגוצדעטנוא ןעקשיפ ןָא בייה ךיא;,

 טדערעג ,טציהעצ ךיוא ןיילַא ךימ .עקַאט ךיא בָאה ייברעד ןוא ,לדיימ רעטַאברָאה ןייז ןגעוו

 "ביק עקידלושמוא לפיוו --- : ױזַא סעומש םעד טזָאלעגסיױא ןוא רעייפ טימ ןצרַאה םענופ

 סָאװ ,ןרעטלע ערעייז ןופ דניז יד רַאפ ּפָא ױזַא טלעוו רעד ףיוא סע ןעמוק ,ךעבענ ,רעד

 שיילפ רעייז .רעדניק יד רעביא ןזָאל ןוא ךיז ןטג ,ךיז ןעיירד ,ןטײקשירַאנ ייז ךיז טסולג

 רָאנ ןעניז ןיא ןבָאה ייז !רעדניק ןָא ייז טייג סָאװ ! רעסַאװ ןפיוא יוװ רקפה ,טולב ןוא

 -נעמ ןופ ןעמָאנ ןיא וצ טיג שטיוװָאמַארבַא .י .ש ןוא *. ..לשפנ ןגייא רעייז ,לשפנ סָאד

 ,רעניימ רעטלַא .סעומש םענופ טימ רעד ןיא ןגרָאװרעד יװ ןבילבעג ןיב ךיא; :ןעלעד

 : ןצרַאה ןיא ּפַאלק ַא עקַאט דלַאב רימ טוט סע .שטנעמ סיוא ,טכָאקעצ זיא ,ךיא עז

 יי טימ ןרעטלַא רַאפ ןּפַאכוצסױרַא ךיז ,רעלעפ ןסואימ ַא ןעגנַאגַאב סע ךיא בָאה

 !ּפיר רעטעביז רעד ןיא ןכָאטשעג םיא ןבָאה ןוא םיא וצ טסַאּפ ?עגוצ ןענייז סָאװ ,רעטרעוו

 :רסומ ןיילַא רימ גָאז ןוא ןצרַאה ןיא ךימ ףָארטש ךיא ,גנַאב ךעלקערש רימ טוט סע

 תמא םעד םענעי ןגָאװצסױרַא טינ ,לכש םוצ ןעמוק טייצ ןיוש ,לדנעמ ,לדנעמ ,דלַאװעג

 טייצ ןיוש .דרָאב רעסיורג ַא טימ דיי ַא ןיוש ,םשה ךורב ,ךָאד טסיב !לגניי ַא יװ

 *! גנוצ ןייד ,גנוצ ןייד ,יַא ,טוג ןוא ךעלצונ זיא ךיז סָאװ ןייטשרַאפ ,שטנעמ ַא ןייז

 רעטייו ,ןבעגעג רדנ ַא ןצרַאה ןיא רימ בָאה ךיא; :רעטייוו טגָאז עלעדנעמ ןוא

 ,עגולק עלַא ןופ הדימ עטוג יד-- ןגייווש ןוא ןעז ,ןרעה ,טרָאװ ַא טימ ןטיה וצ ךימ

 ןכַאמ וצ טבילַאב ,ןביול רָאנ ךיא לעוװ ןכעלטיא .ןבעל ןיא ן קיטיינ זיא סָאװ ,טייל ענייפ

 ...םלוע םייב טימרעד ךיז

 ןביירש טרַא ןייז ןופ רעטקַארַאכ םעד סױרַא שטיווָאמַארבַא .י .ש ןיוש טגנערב ָאד

 ...ןעלעדנעמ ןופ דייר יד ךרוד סע טוט רע ןוא

 רעד ןיא םירפס רכומ עלעדנעמ ןופ עלָאר יד זדנוא רַאפ סיוא טסקַאװ שרעדנַא רָאג

 ןיא לָאמ ןטשרע םוצ סױרַא זיא סָאװ ,"תובוט-ילעב טָאטש עדנַאב יד, רעדָא *עסקַאט,

 .ןרָאװעג טקורדעגרעביא לָאמ ליֿפ ךָאנרעד זיא ןוא (רימָאטישז) 9

 עלעדנעמ טגָאז -- םירפס רכומ עלעדנעמ רמָא; טימ ןָא דיז טבייה "*עסקַאט יד;

 ןפַאשַאב טָאה; סָאװ ,ארוב םעד חבשי ַא ּפָא טיג רע יו ,םעד ךָאנ ןוא ."םירפס רכומ

 ןופ טליועגסיוא ןדיי זדנוא טָאה סָאוװש ןוא .וװ .זַא .א ,"ןכייט ליפ רעייז ,םימי עסיורג

 "עג; ןוא ,"עלעטסעק; ַא טימ ,עסקַאט ַא טימ טקילעזטיילעג זדנוא טָאה ןוא תומוא עלַא

 רע זיא סָאד טינ רעבָא ..."ןפַאשעג טָאה רע סָאװ גנידצלַא רַאפ ארוב רעד זיא טביול

 -עג רימ ןוא טצרַאהַאב ךימ טָאה רע סָאװ/ ,טָאג טביול ןוא טקנַאד רע .עלעדנעמ ,ןסיוא
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 טעװעלַאשזעג טינ בָאה ךיא. ."השעמ ענייש'ךעלקערש עקיזָאד יד ןקורדוצּפָא- ןפלָאה
 ַא סָאװ ,ףיורעד טקוקעג טינ בָאה ןוא טלעג ןייק טינ -- ,עלעדנעמ טגָאז --- ,ימ ןיײק
 יז בָאה ךיא .תמא ,ןבעל'כ ,זיא השעמ יד .ןייז זגורב קרַאטש רימ ףיוא ןלעוו לייט
 ."ןעשעג זיא סע סָאװ ,רָאנ טרעה ,ןדיי ,רָאנ טרעה .ּפָאק םעד ןופ טכַארטעגסיױא טינ ,רוסָא

 | : טלייצרעד רעטייוו טרעוו סע ןוא
 -ליִסָאּפ ַא ןועוועג לבקמ ךיא בָאה תוכוס ךָאנ גָאט ןקיטנייה .היה ךכ היהש השעמ;

 ךיא .ןעמָאנ ןיימ ףיוא רימ וצ ךיילג טשטָאּפ רעד ךרוד ןעמוקעגנָא זיא סָאװ ,עלעק
 -רַאי ענעקשטולוו עשרעדניק רעדָא תיציצ ךעלקעּפ ןייז זומ סָאד זַא ,טניימעג תליחת בָאה
 -עגסורַא ךיא בָאה ,טנפעעגפיוא סע בָאה ךיא זַא רָאנ ,ןכַאז עכלעזַא המודכו ךעלעקלעמ
 ,לזוירב ַא ןגעלעג זיא ייז ןשיווצ ןוא ,ןטייז עלַא ןופ ןבירשרַאפ ,ןריּפַאּפ קַאּפ ןצנַאג ַא ןעמונ
 ,"רעטרעוו עקיזָאד יד ןבירשעג ןענַאטשעג זיא םיא ןיא סָאװ

 םסרופמה דיגנה ינברהל, : רעגייטש ןכעלשידיי ןפיוא ןָא ךיז טבייה לווירב סָאד ןוא
 -רע ןַא רַאפ לקניוו ןגיה םעד ןיא םש ַא טָאה ריא יוװ ױזַא הנה .י"נ לדנעמ ר"רהומ
 טימ תומוקמ עשידיי טלַא ןיא םורַא דימת טרָאפ ריא זַא ,ןסייוו רימ יו ױזַא ,ןַאמ ןכעל
 ןקיש ןכב ,תואצוה ערעייא ףיוא תוישעמ ןקורדוצּפָא ןלעב ַא לָאמַא טייז 'ריא ןוא םירפס
 ןוא ,טָאטש רעזדנוא ןיא ןפָאלרַאפ ויא סָאװ ,השעמ עכעלקערש ַא ןיירַא ָאד ךייא רימ
 יד ןופ גנובײרשַאב יַא טייג סע ןוא *...ןקורדּפָא ןייז לחומ טלָאז ריא זַא ,ךייא ןטעב
 ןדנוא ייב ןיוש ןבָאה סָאװ ןוא זָאנ רעד ייב ןעמעלַא ןריפ סָאװ ,תובוט-ילעב רעקסּפולג
 ןסע רימ ,טצרַאװשרַאפ ןרעו רימ ,ןדייל רימ, ."רענייב יד ןופ יילק יד ןגױצעגסױרַא
 עלַא יו ױזַא ןוא ."תובוט יד ןופ ןטלַאהסיוא טינ רעמ ןיוש ןענָאק, ןוא "שיילפ ןייק טינ
 -ּפָא, --- לטימ ןייא ןבילבעג זיא ,ןפלָאהעג טשינרָאג ןבָאה ןגַאלקנָא עלַא ןוא ןעיירשעג
 ןייז ,ןבירשעגנָא יז טָאה טײל-טָאטש ערעזדנוא ןופ רענייא סָאװ ,הׂשעמ עקיזָאד יד ןקורח
 ,ךייא ןרעכיזרַאפ רימ,, רעבָא ,"םימעט המכ תמחמ ,ןייװ הלגמ טינ לייוורעד רע ליוו ןעמָאנ
 ןיא ןוא תילט ןיא ןרעווש וליפא ןענָאק רימ ,תמא ויא ,טייטש ָאד סָאװ ,גנידצלַא זַא
 ַא טוט ,עלעדנעמ 'ר ,ךייא ןטעב רימ .ןכַאז ליפ רעייז ךָאנ טלעפ ָאד ,טרעקרַאפ .לטיק
 ; ךיז ןטעב ,ןעלעדנעמ 'ר וצ ךיז ןדנעוו סָאװ ,יד ןוא * .. .השעמ יד ּפָא טקורד ןוא הווצמ
 -נטמ 'ר ,טרעה .רעדניק עשידיי עטלגָאװרַאפ ;ענעגָאלשרעד ךט ַא ןופ לוק ַא זיא סָאד;
 ַא ןרעװ חמצנ םעד ךרוד טעװ רעמָאט .השעמ יד ּפָא טקורד ןוא טגלָאפ ,לוק סָאד ,עלעד
 -רַאפ יז זַא ןייז ןָאק סע םירָאװ ,ןפיוק השעמ עקיזָאד יד ןלעװ ,ןבעל'כ ,ןדיי .הבוט
 "טעטש עשידיי ערעדנַא ןיא ךיוא עקַאט רשפא ,ןיילַא קסּפולג ןיא רָאנ טינ ךיז טפייול

 ןעמונעגרָאפ ןוא טנעיילעגרעביא השעמ יד טָאה רע זַא ,טלייצרעד עלעדנעמ ןוא
 טגָאז --- ,די-בתכ רעד, .ןעמוקעגנָא גנירג ױזַא טינ םיא זיא סָאד רעבָא .ןקורדוצּפָא יז
 סענעצס ליפ ,טניט טימ טקעלפרַאפ זייוורעטרע ,ןבירשעג ןייר ןזעוועג טינ זיא -- .,רע
 רַאג טָאה רעטרע רָאּפ ַא ןיא טנייה ,רדסכ ןענַאטשעג טינ ,טדנעוורַאפ ןעוועג ןענייז
 עלעדנעמ ןוא ,"טלייאעג ,םינּפַא ,ךיז טָאה רעביירש רעד ,ךעלטעלב עכעלטע טלעפעג
 ץניימ טשימעגניירַא וייורעטרע ןוא ןטלַאהנייא טנָאקעג טינ רימ בָאה ךיאש :וצ טיג
 ץוחַא ןוא ."תועיסנ עניימ ףיוא טרעהעג-ןעזעג בָאה ךיא סָאװ ,םעד ןופ רעטרעוװ רָאּפ ַא
 ןיא רָאפ ןעמוק סָאװ ,ןענָאזרעּפ עלַא יד ןופ לטעצ רעדנוזַאב ַא טכַאמעג ךיא בָאה םעד
 .יףעקנעדעג דימת ייז לָאז ןעמ ןוא ןגיוא יד רַאפ ןייטש עלַא ןלָאז ייז ידכ ,השעמ רעה
 אצוי גהנעג בָאה ךיא זַא ,ךיז טכַאד, :ךוב םוצ המדקה ןייז טקידנערַאפ עלעדנעמ ןוא
 ןוא ימ גונעג טסָאקעג רימ טָאה לכיב סָאד .תומלשב ךַאז ןיימ ןָאטעג ןוא ןזעוועג
 | ,"תואצוה

 טָאה רע ,קרעוװ םוצ ףתושזטימ ַא --- עלעדנעמ ןיוש זיא ,ןעעז רימ יוװ ,טציא ,ללבה
 -נעמ .,ךוב סָאד ןבעגעגסױרַא ,תואצוה ענעגייא ףיֹוא ,ןיילַא ןוא ןבעגעגוצ ,ןבירשעגוצ
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 ,ךעלכיב-השעמ ןופ רעפיוקרַאפ ַא ,רעגערטנקַאּֿפ ַא םתס ןופ זיא םירפס רמימ עלעד
 .רעבעגסורַא ןוא רעסַאפרַאפ קיטש ַא ןיײלַא ןיוש ןרָאװעג ,תיציצ ,תוזוזמ ,תוניחת

 ןייז ןיא ךיז טרעדנע סָאװ ,טלַאטשעג יד -- .,ןעלעדנעמ ןייז טיג שטיווָאמַארבַא .י .ש

 -1עמ יד .סעיצקנופ עיינ ,ןבַאגפיוא עיינ --- ,ןכירטש עיינ-ץלַא טמוקַאב ןוא קרעוו ןדעי
 הליחתכל יז טָאה שטיוװָאמַארבַא .י .ש סָאװ ,ןעמַאר יד ןופ סױרַא טסקַאװ טלַאטשעג-עלשד

 -בַא .י .ש ייב ןריפוצסיוא טָאה ןוא רעדנַאנַאפ ךיז טסקַאװ יז ןוא ,טסַאפעגנייא ייז ןיא
 .ןתוחילש עייניץלַא ןשטיװָאמַאר

 .שטיווָאמַארבַא .י .ש ןופ קרעוו עקירעביא יד וצ ,רעטייוו ןייג ןלעװ רימ
 ןיא ןענישרעד זיא עגַאלפױא עטשרע יד) "םייח-ילעב רעצ רעדָא עשטַאילק ידע

 טרעגלַאװרַאפ ךיז טָאה סָאװ השעמ ַא, טַאלב-רעש ןפיוא טנכיײצַאב זיא סָאװ ,(1873 רָאי
 ,ןזיוועגנָא זיא סע יו ,טקורדעג זיא ןוא "םענעגושמ םעד קילארשי ןופ םיבתכ יד ןשיווצ
 תמדקהפ ןלענָאיצידַארט םעד טימ ןָא ךיז טביוה --- ,"םירפס רכומ עלעדנעמ תולדתשהבש

 -- םירפס רכומ עלעדנעמ טגָאז ,םירפס רכומ עלעדנעמ רמא; :"םירפס רכומ עלעדנעמ

 ַא ןָאטעג) םיא טימ טָאה ךרבתי םשה רעד יוװ ,טלייצרעד ןוא ,"ארוב רעד זיא טביולעג

 רכומ עלעדנעמ ,טלייצרעד רע ןוא .טפָארטשעג םיא טָאה רע יי ,םעד ךָאנ דָאנעג סיורג

 טינעג ןעוועג זיא ,יײרטעג טנידעג ןרָאי עגנַאל םיא טָאה סָאװ ,לדרעפ ןייז זַא ,םירפס

 טָאה; דרעפ סָאד זַא ,תוליהק עשידיי עלַא ןעלעדנעמ טימ ןרָאפעגסױא ,ןגעוו עלַא ןיא

 רעטיב רעייז ןעוועג ,ןעלעדנעמ ,םיא זיא סע ,*קסּפולג ןיא הנושמ התימ ַא ןעמונעגנייא

 טגערפ ןוא רעטנַאקַאב ַא םיא וצ טמוק ,טגרָאזרַאפ ןסעזעג זיא רע ןוא ןצוַאה ןפיוא

 רע :טּפַאכעגנָא ךיז טָאה עלעדנעמ *? עשטַאילק ַא ןפיוק טעװ ריא ,עלעדנעמ 'ר, :םיא

 ףרַאד טלעג ןייק זַא ,רענעי םיא טגָאז ? טלעג רע טמענ ואוו רָאנ ,טפיוקעג יאדוװַא טלָאװ

 ,רעטנַאקַאב רעד םיא טגָאז .עשטַאילק יד ,הרוחס יד ןקוקנָא עלעדנעמ ליוו .טשינ ןעמ

 טכַאל ריא, :זגורב עלעדנעמ טרעװ .לטנַאמ ןרעטנוא ךיז ייב עשטַאילק יד טָאה רע זַא

 ןטימ םיבתכ טימ קַאּפ ַא זיא סָאד זַא ,םיא טרעפטנע רענעי רעבָא 7? בורק 'ר ,רימ ןופ

 ,עלַא זדנואק רעבָא .עגושמ ,ןגָארטעצ ,טשימעצ זיא רבחמ רעד .*עשטַאילק ידש ןעמָאנ

 טפיוקרַאפ ןוא טקורדעגּפָא ןלָאװ תוישעמ ענייז זַא ,רעייז ךיז טסולג ,טניירפ עטוג ענייז

 ,ןייז וצ קסעתמ ךיז טימרעד ,ןביילקסיוא טנָאקעג רימ ןבָאה שרעדנַא ןעמעוו ןוא .ןרעוו

 רימ ? םש ַאזַא לקניױו רעזדנוא ןיא טָאה ריא סָאװ ,עלעדנעמ 'ר ,ךייא עקַאט טשינ ןעוו

 השעמ עכעלטיא ןלעטשסיוא ,ןריּפַאּפ יד ןקוקרעביא טוג טלָאז ריא ,ךייא ןופ ןעגנַאלרַאפ

 ןטשרע םוצ רָאג ןוא ,ךייא ףיוא ןיוש ךיז רימ ןזָאלרַאפ ףיורעד ,ףרַאדַאב ןעמ יו טַארוקַא

 *...עשטַאילק יד ןקורדּפָא ריא טלָאז

 "עגּפָא ךימ בָאה ךיא זַא ,םעד ךָאנ; :המדקה רעד ןיא רעטייוו טלייצרעד עלעדנעמ

 יז ,עשטַאילק רעה וצ קַאמשעג ןעמונעג ךימ ךיא בָאה ,ןטפעשעג עניימ טימ טקיטרַאפ

 -ַאק סכעלטיא ןוא ןעלטיּפַאק ןיא יז טלייטעגנייא ,ןייז וצ רעהעג סע יו טלעטשעגפיונוצ

 ןביירש ןיילַא רַאפרעד רָאנ סָאװ ,טרַא ןייא ַאזַא -- טסַאּפ םיא יװ ןבעגעג ןעמָאנ ַא לטיּפ

 "נוא זיא המדקה יד "*...םירבחמ ןסייה ןוא םיבתכ סמענעי ףיוא רעטנוא ערעדנַא ךיז

 "נעמ ןטקה ,עקווירעטעט ןוא קסּפולג ןשיווצ ,םירפס טימ דיוב רעד ףיוא, ןבירשעגרעט

 ."םירפס רכומ עלעד
 -נײרַאק ,טגָאז רע יװ ,עלעדנעמ טָאה ,ןזיועגנָא ןבָאה רימ יו ,"עסקַאט רעד, ןיא

 ,"תועיסנ עניימ ףיוא טרעהעג-ןעזעג בָאה ךיא סָאװ ,םעד ןופ רעטרעװ רָאּפ ַא טשימעג

 "עירַא רָאנ רע טָאה *עשטַאילק, רעד ןיא ָאד .רבחמ-טימ ַא ןעוועג זיא רע זַא ,טניימ  סָאד

 ןבעגוצסורַא ךוב סָאד ןפלָאהעג ןוא ןעלטיּפַאק יד ןיא רדס ַא טכַארבעג

 ,"ישילשה ןימינב תועסמ, םעד ןיא םירפס רכומ עלעדנעמ זיא שרעדנַא רָאג ןיוש

 ישילשה ןימינב תועסמ, :ןזיװעגנָא זיא טַאלב-רעש ןפיוא 1878 רָאי ןיא סױרַא זיא סָאװ
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 יא סָאװ ,ןטירד םעד ןימינב ןופ גנובײרשַאב-עזייר ַא רעדָא העיסנ יד ,טסייה סָאד ---
 גונעג ךיז טָאה ןוא ךשוח-ירה יד רעטניה שזַא טייוו-טעה ןעגנַאגרַאפ תועיסנ ענייז ףיוא
 עלַא ןיא ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא ןענייז סָאװ ,ןכַאז ענייש ,םישודיח טרעהעגנָא ןוא ןעזעגנָא
 ,"םירפס רכומ עלעדנעמ תולדתשהכ ,ןושל רעזדנוא ןיא ךיוא טנייה ןוא תונושל םיעבש

 סָאװ ,חילש רעד זיולב טשינ םירפס רכומ עלעדנעמ זיא ,קרעוו םעדיטָא ןיא ,ָאד
 רע ,רעביא םיא סע טיג ןעמ סָאװ ,קרעװ דמערפ ַא ןייש רעקיטכיל ועד ףיוא טנטערב
 ,ןליו סעשטיװָאמַארכַא .י .ש טול ,ןיוש זיא רע רָאנ ,ןטײרּפשרַאפ ןוא ןבעגסױרַא לָאז
 ,רעסַאפרַאפ רעד ,רבחמ רעד ןיײלַא

 טימ ,זיא רענייטש רעד יװ ,ךוב םוצ המדקה ןייז ןָא טביוה םירפס רכומ עלעדנעמ
 ןביוא ןעלמיה יד ןיא םילגלג יד ןופ גנַאג םעד טמיטשַאב; סָאוי ,םלוע ארוב םוצ ביול ַא
 רע ןוא .רעטייו ױזַא ןוא "ןטנוא דֹרע רעד ףיוא ןשינעפעשַאב ענייז ןופ גנַאג םעד ןוא
 ,ךייא ןלייצרעד וצ ןסיוא ןיב ךיא, ."ןסיוא ךיא ןיב סָאד טשינ? זַא ,ךיילג ךיז טּפַאכ
 עטייוו יד ןיא טעה ,טעה ןעגנַאגרַאפ זיא רעדירב ערעזדנוא ןופ רענייא יוװ ,םיתובר
 יד סָאװ ,שער םעד ןגעוו קידנלייצרעד ןוא ."ןעוועג םש הנוק טימרעד טָאה ןוא תומוקמ
 טגָאז ,טלעוו רעד ןיא ןפורעגסױרַא טָאה ,לדיי שילױּפ ַא ,ןימינב ןופ העיסנ עכעלרעדונואוו
 ןעגנערב וצ ןצונ דימת זיא הנווכ ןיימ סָאװ ,עלעדנעמ ךיא ןוא ,עלעדנעמ ינאוק : רע
 ןוא ןטלַאהניײא טנָאקעג טשינ ךימ ךיא בָאה ,טייקכעלגעמ ןיימ יפכ ךעלעדיי ערעזדנוא
 ןופ רעבערג זיא רעגניפ רעטסדנימ רעייז סָאװ ,םירבחמ עשידיי יד רעדייא :טגָאזעג
 העיסנ סנימינב ןופ םירפס יד ןבעגסורַא ןפָאלשסיוא ךיז ןלעוו ייז רעדזייא ,ןדנעל עביימ
 ףיוא ןבעגסױרַא ייז ןופ רוציק ַא שטָאכ ןוואורפ לייוורעד ךיא לעװ ,שהק-ןושל ןיא
 ףַאלש ןוא טלַא יו ןוא ,רוביג ַא יו ןדנעל עניימ טרוגעגנָא בָאה ךיא ,שידיי טסָארּפ
 םענופ ןעמוקַאבוצסױרַא ןבעגעג ימ עקרַאטש טרָאפ רימ ךיא בָאה .םכילע אל ,ןיב ךיא
 יירפ ייז ןלייצרעד וצ ןוא לארשי רעדניק יד רַאפ ןגיוט סָאװ ,םינינע עכלעזַא רצוא ןסיורג
 :רעטרעװ יד טימ ןביוא ןופ ךימ טגָאלש ןעמ יװ ,טליפעגו בָאה ךיא .רעגייטש ןיימ יפכ
 יג !ןוקוא ןרעטניה ןופ סױרַא ךירק ןוא ,עלעדנעמ ,ףיוא ךיז ּפַאכ ,עלעדנעמ ,הציקה
 ענייד וצ סעװַארטאּפ ןופרעד ךַאמ ןוא רצוא סנימינב ןופ ץריוועג סנפיוה עלופ ןָא םענ
 טיירגעגוצ ןוא ןכָארקעגסױרַא ףליה סטָאג טימ ןיב ךיא .ביל ןבָאה ייז יו ױזַא ,רעדירב
 זָאל ,םיתובר ,טסע .רעדינַא ךייא רַאפ ָאד טציא לעטש ךיא סָאװ ,זייּפש עקַאמשעג יד
 ,"ןעמוקַאב ליואו} ךייא

 -רעד רעד ןיא רימ ןבָאה םירפס רכומ עלעדנעמ ןופ גנולקיװטנַא עקידרעטייוו ַא
 -יגירָא ןיא) שיאיירבעה ןופ טצעזעגרעביא שידיי ףיוא זיא סָאװ ,?םייהַא קירוצ, גנולייצ
 .ןיגלָא .מ ךרוד (1888 ןיא טכעלטנפערַאפ ,"םער רתסב; ןסייהעג גנולייצרעד יד טָאה לַאנ
 גנולייצרעד יד ,ןָאזרעּפ עויטקַא ןַא אפוג עלעדנעמ ןיוש זיא גנולייצרעד רעד טָא ןיא
 ןוא ןעגנוקרעמַאב עקידנעטש טימ ןוא ןעמָאנ סעלעדנעמ ןיא טייצ עצנַאג יד ךיז טיפ
 ןשיוצ רעלטימרַאפ ןייק טשינ רעמ ָאד ןיוש זיא עלעדנעמ .טייז ןייז ןופ ןעגנונָאטַאב
 ַא וצ ףתוש-טימ  ַא טשינ ךיוא ןיוש זיא עלעדנעמ : םלוע םעד ןוא רעסַאפרַאפ ַא סעּפע
 ףיוא ןיוש טמענ עלעדנעמ רָאנ ,רעכיב עקידרעירפ יד ןיא יו ,קרעװ טקידנערַאפ-טשינ
 ןוא ייז טכַארטַאב ,ייז ףיוא טריגַאער ןוא עמזירּפ רענעגייא ןייז ךרוד ןעגנוריסַאּפ ידלַא
 רעד רעבָא ,ןשטיוװָאמַארבַא דייר סעלעדנעמ ןופ רימ ןרעהרעד לָאמטּפָא .ייז טריזילַאנַא
 טָאה ןוא ןסקַאוועגסיוא ןרָאי ןופ ףיול ןיא זיא סָאװ ,עלעדנעמ זדנוא רַאפ ָאד טבעל רקיע
 ,ךיז רַאפ טײקיגנעהּפָאמוא ןשטיוװָאמַאדבַא בקעי םולש ייב טפמעקעגסיוא יו
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 רָאנ ,המהקה-עלעדנעמ רעלענָאיצידַארט רעד ןיא רָאנ טשינ ָאד טרירוגיפ עלעדנעמ
 -נעמ ןופ ןָא עקַאט ךיז טביוה גנולייצרעד יד .אפֹוג גנולייצרעד רעד ןיא םיא ןבָאה רימ
 יד-טָא :םירפס רכומ עלעדנעמ טגָאז -- םירפס רכומ עלעדנעמ רמא, :ןעמָאנ סעלעד
 :עלעדנעמ טגָאז רעטייוו ןוא *. . .ןלייצרעד ריא ןופ ךייא ליוו ךיא סָאוװ ,קסּפולג טָאטש
 ךיא גָאז ,טלעוו ַא ןעזעגנָא ךיז בָאה ךיא ,עלעגניי ןייק טינ ,םשה ךורב ,ןיוש ןיב ךיא
 *,וװ .זַא .א ,ןדיי ןקיצנייא ןייק טנגעגַאב טינ ךָאנ בָאה ךיא זַא ,ךייא

 ענעצס זדנוא רַאפ ךרודַא טריפ ןוא גנַאהרָאפ םעד לָאמ סעדעי ףיוא טכיוה עלעדנעמ
 ,טעטש עשידיי ערעדנַא עלַא ןופ לָאבמיס רעד םיא ייב זיא סָאװ ,קסּפולג ןופ ענעצס ךָאנ
 גָאז ,םירפס רכומ עלעדנעמ ,ךיא; :טייקרעכיז רעלופ רעד טימ טביירש עלעדנעמ ןוא
 ןַא עבטב זיא דיי רעקסּפולג ַא זַא ,טימעג קיאור ַא טימ ןוא חעד רערָאלק ַא טימ ךייא
 ךיז טימַאב ,רעקסּפולג יד ךעלעמַאּפ ױזַא טלָאמ עלעדנעמ יו םעד ךָאנ זוא *....וינע
 ןוא ,דזיר יד ןיא רעטנַאקַאב ַא ןיירַא םיא טרָאפ --- ןכירטש ענייפ ייז ןיא ןעניפעגוצסיוא
 טצעז עס שממ ,לוּפלפ טימ דייר ערעייא רימ ןקעמש סעּטע !לדנעמ 'רא :םיא וצ טגאז

 -רַאפ ריא ןוא ,טושּפ ןוא טסָארּפ ,םירוביד ערָאלק דער ךייא טימ ךיא . . זָאנ ועד ןיא
 "...ףיא ןוא ,ןטקַאפ יד רימ טיירד

 עקַאט טָאה רע יוװ ,ןעגנורעדליש ןוא ןליּפשייב ךס  ַא טימ טזייוורעד עלעדנעמ רעבָא
 קעװַא זיא סע ,קסּפולג טימ ןרעקנָא טשינ רעמ ךיז טעװ רע ,סיוא זַא ,טכַארטעג לָאמַא

 ןבירשעג טינ ,ןסירג ייז טזָאלעג טינ ,ןגיוושעג עקַאט בָאה ךיא, ,טייצ לקיטש ַא רעבָא
 ןשימייה םעד ךָאנ ןעקנעב ןָא בה ךיא -- השעמ ַא רעבָא ךיז טפערט .טרָאװ ןייק

 טרָאה לי ךיא ,םײהַא ךימ טיצ עס ,ןדיי רעקסּפולג עקיצרַאהביל יד ךָאנ ,עלעקניוו

 רעדיוו טציא ךיא ןיב ,ונ .לָאמַא יוו ,ךעלדירפ ןֹוא ליטש ןרָאי לטשער ןיימ ןעגנערברַאפ

 סָאװ ,גנידצלַא וצ וצ ךיז קוק ךיא ,ךַאװ רעד ףיוא סיײנַארעביא ייטש ךיא ,קסּפולג ןיא

 לייצרעד ,רעה ןוא עז ךיא סָאװ ןוא ,טנגעג רעצנַאג דעד ןיא ןוא טָאטש ןיא ךיז טוט עס

 : * .. .ןסיוו לָאז ןעמ ידכ ,טלעוו רעסיורג רעד ךיא

 ןיוש רימ ןבָאה ָאד .שטיװָאמַארבַא בקעי םולש ןעלעדנעמ ךרוד זדנוא וצ טדערד ָאד

 ,תורוש עטכַארבעג יד ןיא .ןשטיווָאמַארבַא .י .ש ןופ רעייטשרָאפ םעד --- ןעלעדנעמ

 סָאװ ,שטיװָאמַארבַא .י .ש ןופ דנַאטשוצ-טימעג םעד רימ ןבָאה ,ערעדנַא ייר ַא ןיא ךיוא יו

 רע טָאה ("ישילשה ןימינב תועסמ/ ןייז ןכעלטנפערַאפ ןכָאנ ,1878 טניו) רָאי עכעלטע

 טלייצרעד לסיבַא .ןבירשעג טינ טשינרָאג טעמכ ןוא טלעוו רעד ןופ ןסירעגּפָא יו ךיז

 רימ ןבָאה תורצ יד. זַא ,"וויזירּפא םוצ גנומדיוו ןייז ןיא םעד ןגעוו שטיוװָאמַאדבַא .י .ש

 יד ןוא ןדער וצ טגיילעג טשינ ךיז רימ טָאה גנוצ יד זַא ױזַא ,ץרַאה ןיימ טרענייטשרַאפ

 -בַא .י .ש טביירש ,"םייהַא קירוצ , םעד ןופ דייר עבלעז יד ."טרָאוװ ַא ןביירש וצ טנַאה

 "עג סעּפע טָאה ךימ. .., :(תוילגרמ השמ טניירפ ןייז וצ גנומדיוו רעד ןיא) שטיוװָאמַאר

 עטלַא עניימ ךיז ןעניפעג סע ואוו בעל ןשידיי םענופ לקניוו םענעי ןיא ,ןיהַא ןגיוצ

 עדליוו -הנושמ ןלייצרעד םלוע םעד לָאמַא געלפ ךיא עכלעוו ןופ ,ןענױשרַאּפ עטנַאקַאב

 ,"טייל עניימ וצ רעדיוו טסולגעג קרַאטש רימ ךיז טָאה סע .תוישעמ עכעלרעדנואוו

 רַאפ ןעקנַאדעג עטנַאסערעטניא סױרַא עלעדנעמ טגָאז גנולייצרעד דעד ןופ ףיול ןיא

 ןוא ?סרעטומגָאלק-ןטעָאּפ עיינ; יד ןגעוו עינָאריא טימ טדער רע .שטיוװָאמַארבַא .י ,ש

 עס ןעו ,ןרָאי ערעטיב עקיטנייה זַא ,ןסיוו טפרַאד ריא, :סָאװ טָא ייז ןגעוו טגָאז רע

 ןיא ,ערה"ןיע ןייק ,ןסקַאװ ,םילבחמ עוייב ןוא םיקיזמ ליפ ױזַא ףיוא זדנוא ףיוא ןעייטש

 ןדנוא ייב זיא ױזַא .ןגער ַא ךָאנ ךעלמעווש יװ ,סרעביירש עיינ ןעגנוטייצ עשידיי יד

 וצ ייס ,לארשי-ללכ םעד ךיז טפערט עס סָאװ ,שינעעשעג עיינ עדעי זַא ,עדָאמ יד ןיוש

 ןוא םינשרד ,סרעביירש ןוא ןטעָאּפ ערעדנוזַאב סױרַא טפור ,ןטכעלש וצ ייס ,ןטוג

 ןיא ךיז ןזייװַאב ,יינש רעד טייגעצ עס יװ דלַאב ,עטָאלב יו רעגייטש ַא טָא ,םינלדתש



 3ו9 ס"ומ עלעדנעמ ןוא שטיװָאמַארבַא .י .ש ןשיװצ ןצענערג יד

 זַא ;טייקטכייפ ָאד זיא'ס ןמז לכ ,טייצ עצנַאג יד טרָאד ןעקַאװק עכלעוו ,סעבַאשז 'ויא
 ייז ןופ טביילב עס ןוא ןגיװשטנַא ייז ןרעוו ,עטָאלב יד טנקירטעגסיוא רעבָא טרעוו עס
 -- טצָאּפ ַא םענייא ןופ תוצילמ עטלגילפַאב יד טגנערב עלעדנעמ ןוא * . . .רכז ןייק טינ

 טקירד עלעדנעמ .קזוח ייז ןופ טכַאמ רע ןוא ,תוניק ענייז ןיא טקָארב רע סָאװ .רעגָאלק ַא
 -גָאלק-ןטעָאּפ, יד-טָא ןופ ּפָא טכַאל רע ,שטיװָאמַארבַא .י .ש ןופ גנוניימ יד סיוא ָאד
 : ךיז ןוא ייז ןשיווצ ךיילגרַאפ ַא טכַאמ רע ןוא ןזַארּפ עכיוה ערעייז רַאפ *סרעטומ
 ןופ תולעמ עסיורג יד ןענעקרעד טלָאז ריא ידכ רָאנ ,רעמ טשינ סָאד גָאז ךיא.. .,
 -עג עלַא יו טינ ,ןשטנעמ עטסָארּפ ןייק טינ ,הלילח ,ןענייז ייז .ןטעָאּפ עיינ ערעזדנוא
 טייוו ןענייז ייז .טלעוו רעקידניז רעזדנוא ףיוא םורַא ךיז ןעיירד סָאװ ,םיאורב עכעלנייוו
 רימ .,|.מ .נ -- ,טלעוו רעד ןופ ןטייקיטשינ יד ןופ| הזה-םלוע ילבה יד ןופ טדײשעגּפָא
 רימ סָאװ ,סָאד ןלײצרעד ךימ .ןײרַא למיה ןיא ןעילפ ייז ,דרע רעד ףיוא ןעניואוו
 טשינ זיא/ס סָאװ ,ןעזעג טשינ לָאמנייק ןבָאה ייז סָאװ ,סָאד בור'ס ןלייצרעד ייז ,ןעעז
 -רַאּפ זדנוא ןָאק רעדעי ,טועּפ ,טסָארּפ ,ןשטנעמ יו ןדער ריומ ;ןגיולפעג טשינ ,ןגיוטשעג
 ןדניב ,רעטרעוו עקידנקַאנק טימ ןטיש ,םיטויּפ ןקָארב .תוצילמ ןקַאה ,ןעגניז ייז .ןייטש
 הכוז זיא רעדעי טשינ ןוא ,טנַאו ןיא סעברַא ןַא יוװ ךיז ןּפעלק .סָאװ ,םיקוטּפ ענױזַא ףיונוצ
 *...ןעניימ ייז סָאװ ,ןייטשרַאפ וצ

 טשינ רעמ עלעדנעמ ןיוש טרָאפ "ןָאגַאװ ןיא תפי ןוא םש; גנולייצרעד רעד ןיא
 רָאפסױרַא רעטשרע ןיימ ןעוועג זיא סָאדש .ןַאב ַא ןיא רָאנ ,דיוב ןוא לדורעפ ןייז טימ
 עזייר ַא רעגייטש ןשיפיצעּפס ןייז ףיוא טלָאמ רע ,עלעדנעמ טגָאז -- ,"ןַאבנויא רעד טימ

 טימ ,דייר ערעייז טימ ןענױשרַאּפ עווַאקישט ענעדיײשרַאפ סױרַא טריפ ןוא ןַאב רעד ןיא
 ,סעיַאװַאה ןוא תועונת ערעייז

 -ַארבַא .י .ש סױרַא טגנערב ןפוא ןקידריווקרעמ ןוא ןטנַאסערעטניא רָאג ַא ףיוא
 -טנפערַאפ) *טייצ-םערוטש ַא ןיא , גנולייצרעד רערעסערג רעד ןיא ןעלעדנעמ שטיווָאמ
 -טָא ןיא .(ןיגלָא .מ ךרוד שידיי ףיוא טצעזעגרעביא ,1894 ןיא ,שיאיירבעה ןיא טכעל
 םעד ןוא ןעלעדנעמ ,ןפיט-טּפיוה ייווצ שטיוָאמַארבַא .י .ש סױרַא טריפ גנולייצרעד רעד
 -ַאבמוא ןוא קיטסַאטנַאפ ,טײקיצרַאה ,תומימת רעייז טימ ןענָאמרעד .סָאװ ,בייל 'ר דמלמ

 ןיא ,ָאד סָאװ ,טשינ רעמ ,"ישילשה ןימינב תועסמ? ןופ ןּפיט עקיטכערּפ יד טייקנפלָאה
 ןיא טייקכעלקריוו עשידיי קיטש ַא ,רָאװ עלַאער ךיז רַאפ רימ ןבָאה ,גנולייצרעד דעד

 ,סעדָא ןייק ןפָאלעג זיא ןעמ ןעוו ,ןויצ-תביח םענופ טייצ-הלהב רעד ןופ ןרָאי רע80 יד
 זַאש :טביירש שטיװָאמַארבַא .י .ש ,לארשי"ץרא ןייק העיסנ יד ןכַאמ וצ טרָאד ןופ ידכ
 ,ךעגייטש ַא טפור ןעמ יוװ טָא -- ! סעינָאלַאק יד ןיא ,ןדיי :יירשעג רעד ןרָאװעג זיא'ס
 ןוא טעּפמיא ןַא טימ טּפַאכעגפיוא דמלמ רעד בייל ךיז טָאה --- !ןדיי ,ןיירַא דָאב ןיא
 ח"מר עניימ עֶלַא טימ ןמוזמו ןכומ ןיב ךיא ,טיירבעגנָא ןיב ךיא .יננה :טרעפטנעעג
 ןגעוו גנַאלק ַא סױרַא זיא'ס יו זַא ,טלייצרעד רע . .עלעדנעמ ךיוא ױזַא ןוא ."םירבא
 יד ...הבשחמ רעד ןיא ןיירַא קרַאטש רימ סָאד זיא;ק -- ,לארשידץרא ןיא סעינַאלָאק עשידיי
 ,דנַאל עקילייה סָאד ךיז רַאפ ןעזעג ןיוש בָאה ךיא ,ןעילפ ןביוהעגנָא רימ טָאה עיזַאטנַאפ

 -בַא .י .ש *...ןגייפ ןוא ןרעסקָאב ןסע ןגיצ ןוא קינָאה ןוא ךלימ ןכייט ןעניר סע ואוו
 רעד ןיא ןרָאװעג זיא סָאװ ,הלהב יד םזַאקרַאס ןוא עינָאריא ליפ טימ טלָאמ שטיװָאמַאר

 -נעמ למוטעג ןוא רעדורעג ןצנַאג םעד ןיא ןיירַא קיצנוק טכעלפ רע .טלעװ רעשידיי
 יו ןוא ,רָאּפ ערַאברעדנואוו ַא רַאס ,דמלמ םעד בייל 'ר ,רעטײלגַאב ןייז ןוא ןעלעד
 ןעגנוריסַאּפ ןוא ןשינעגעגַאב עלַא יד ףיוא טמענ ייז ןופ רענייא רעדעי טנַאסערעטניא
 -םערוטש רענעי ןופ ןָאפ םעד ףיוא ןדיי ייווצ יד ןופ ליּפשעג רעקיטכערּפ ַא זיא סע
 עשירעטסיימ יד ןבעגוצרעביא ךעלריפסיוא טשינ ץַאלּפ ןייק .רעדייל ,ןבָאה רימ .טייצ
 רענעייל םעד ןרידנעמָאקער רימ .גנולייצרעד רערעלוּפָאּפ-קיניײו רעד-טָא ןיא ןלעטש
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 רעזדנוא ןיא .שטיווָאמַארבַא .י .ש ןופ קרעוו יד ןיא ןיײרַא זיא יז .ריא טימ ןענעקַאב ךיז
 ךיו טליּפשעצ סָאװ ,טלַאטשעג-עלעדנעמ יד זדנוא טריסערעטניא גנולדנַאהּפָא רעקיזָאד
 ןפיוא ןעמונעג; שטיװָאמַארבַא .י .ש טָאה ָאד .ןרילָאק עלַא טימ ןשטיווָאמַארבַא ייב ָאד
 טגנערב ןוא םיא ןיא רעפיט-ץלַא ךיז טבָארג רע ,ןעלעדנעמ ךרוד ןיילַא ךיז ?לבמיצ
 יו ,ןעלעדנעמ ךרוד ןוא .ןדנַאנַארעדיױו ןוא ןכורּפשרעדיװ ענייז טריזילַאנַא ןוא סױרַא
 םוצ ךיחי ןופ רדסכ רעבירַא רע טייג ,ןשטיוװָאמַארבַא .י .ש ייב זיא סע רעגייטש רעד
 "ייצרעד יד טייג ןעמָאנ ןייז ןופ סָאװ ,עלעדנעמ ןוא ,לארשי לכ וצ לארשי 'ר ןופ ,ללכ
 .קֹלָאפ ןשידיי םעד ןוא דיי םעד ןגעוו ןעגנונעכייצַאב עכעלפערט טיג ,גנול

 -געמ יד ןריזירעטקַארַאכ סָאװ ,ןגוצסיוא ערענעלק זיולב רעטייוו ןעגנערב ןלעוװ רימ

 רעצנַאג רעד ןיא ףתוש-טימ םעד ,בייל 'ר טניירפ ןייז ףיוא טקוק רע .טלַאטשעג-טלעד
 סָאװ ,טסואועג טינ בָאה ךיא..., :ךיז ןגשוו ייברעד טגָאז רע ןוא ,"!ערויטנַאװַא;
 -געמ ןָא טביוה --- ,"לָאמַא ךיז טפערט סע, *. ..סעכ ןיא ןייז רעדָא ןכַאמ קזוח : רעירפ
 -עפעשַאב יױוצ ,ךעלעדנעמ יױוצ ןבעל רימ ןיא זַא ,ליפ ךיא; --- ,ךיז ןגעוו ןדער עלעד

 יז רָאנ ,הריד ןייא ןיא עדייב ןעניואוו יז ;רעטיױוצ רעד יופ ןדיישרַאפ עדעי ,ןשינ

 ענייא ןענָאק ןוא המחלמ רדסכ ןטלַאה ייז ,ןגיוא ענעדיישרַאפ טימ גנידצלַא ףיוא ןקוק

 ןוא ןכַאל ןרעדנַא םעד ךיז טליװ ,טנייו עלעדנעמ ןייא זַא .עטייווצ יד ןייז רבוג טינ

 ,הטוש ַא זיא עלעדנעמ ןייא .רעיירד ַא טרעוו טינ ןרעדנַא םייב זיא ,טביול רענייא סָאװ

 -נַא רעד ...|.מ .1 -- ,םיא טגָאז ץעמע סָאװ ,ץלַא טביולג רע) רבד לכל ןימאי יתּפ ַא

 רעד ואוו קידנעטש טליפ רע ,רעטציּפשעגרעביא ןַא ,םכח ַא דָארג זיא עלעדנעמ רערעה

 ַא זַא ןוא ,דלָאג זיא טעשטשילב עס סָאװ גנידצלַא טינ זַא ,טסיױו רע .טשטעווק ךוש

 ."לסיפ עטשרעטניה סָאד ןלעטשסױרַא וליפא געמ רע שטָאכ ,ריזח ַא טביילב ריזח

 יהוצ יד יװ ,גנורעדליש ערעגנעל ַא ןשטיװָאמַארבַא .י .ש ייב קעװַא טייג סע ןוא

 טריגַאער קידשרעדנַא טָאה ךעלעדנעמ ייווצ יד ןופ רעדעי .ךיז ךעקגנַאר ךעלעדנעמ

 ןעמוקעג זיא ךעלעדנעמ יד ןופ רענייא רעדעי .ןעמָארגָאּפ יד ףיוא ,החכות רעד ףיוא

 "רעד רעד ןיא "*גױנּפָאא ןימ ַאזַא טמוק ךָאנרעד ןוא .ןרעדנַא םוצ תונעמ-תונעט טימ

 ייווצ יד ךיז ןבָאה ...וצצורתיו; :עטכישעג רעד ןיא דלעה םעד ,ןעלעדנעמ ןופ ןנולייצ

 ייברעד .רענעה יד יו ,טקילפעג ןוא ךיז ןסירעג ,קינייוועניא טשקצובעג ךעלעדנעמ

 ךיז ןבָאה ייז ...חומ רעד טרעכעלעג רימ טָאה'ס זַא ,תולוק ענױזַא טכַאמעג ייז ןבָאה

 ,ןיהַא רעד ךימ טפוצעג ,רעבעל יד ןיא ןרעדנַא םעד רענייא ןכָארקעג .טלטרעוועג ץלַא

 יָאט רעניימ הטוש רעד .ןיהַא ךיז ךיא וט ואוו ,טסואוועג טינ בָאה ךיא זַא ,רעהַא רעד

 "וארַאפ ,עטכשוחרַאפ ,עטסיוװרַאפ יד וצ ,ךעלעדיי ענייד וצ ,עלעדנעמ ,קיריצ :טער

 וטסעװ טרָאד ; םשה-שודיק ףיוא טוָאלעגקעװַא וד יו ךיז ןבָאה סָאװ ,ךעלעדיי עטרעמ

 "עג רימ ןָא ךיז טָאה רעניימ םכח רעד רעבָא !המשנ עטרעטַאמרַאפ ןייד ןעורסיוא

 ןיהואו !םלועבש הטוש :לוק ַא ףיוא ןעירשעג טָאה ןוא --- ןזייא ןוא לָאטש ןטלַאה

 "...?ןָאט ןטרָאד וטסעוו סָאװ ?וטסייג

 טשינ רעמ ןיוש טָאה עלעדנעמ זַא ,רעטייוו טלייצרעד שטיוװָאמַארבַא .י .ש ןוא

 ּפָא םיא טלעטש  .סַאג ןיא טזָאלעג טעּפמיא טימ ךיז טָאה רע ןוא ןציזנייא טנָאקעג

 ןָא ױזַא ריא טפיול ןיהואוש :םיא טגערפ ןוא ,רענילרַאק רעד ,רעטנַאקַאב ַא רענייא

 *+ םעטָא ןַא

 "רַאפ ,דיי ַא !ןעגנַאגעג ױזַא טסייה סָאד ?ןעד ףיול ךיא; :עלעדנעמ םיא ט'רעפטנע

 יד ,טיצ ץרַאה סָאד .קידנעטש ךיז טגָאי דיי ַא ,טשינ טייצ ןייק טָאה ,ךימ ריא טייטש

 *...ןפיול סיפ יד ןוא טנערב חומ רעד ,םָארָאדָאכ ןעייג עלַא םירביא יד ,ןעילפ תובשחמ

 ,ןסיוו ףרַאד שטנעמ אפ זַא ,ןעלעדנעמ ןקיאורַאב טוואורּפ רעטנַאקַאב רעד ןעוו ןוא

 ףלוא; :?ליפעג רעטיב ַא טימ, עלעדנעמ םיא טרעטטנע ,"טייצ ָאד זיא גנידצלַא ףיוא זַא
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 טינ לָאמנייק טבעל ,םיא טעז ריא יו ,דיי ַא ,ןדיי ייב טינ רעבָא ,טייצ ָאד זיא גנידצלַא

 ןוא תובוח ענייז טלָאצ רע .טייצ רעד וצ טינ טקנירט ןוא טינ טסע רע : טייצ רעד וצ
 ןוא בייו ַא טמענ רע .טייצ רעד ךָאנ -- הטרח ןוא חבושת טוט ןוא תושקב טימ טמוק
 טצעז עלעדנעמ ןוא ."טייצ רעד רַאפ טברַאטש ןוא טרעטלעעג טרעוװ ןוא רעדניק טָאה
 ןופ לטעצ גנַאל ןייא זיא ,ףוס ןויב ביוהנָא םענופ ,עירָאטסיה עשידיי עצנַאג יז; :רָאש
 -ירב ערעזדנוא ןפָארטעג ךיז ןבָאה סָאװ ,תוינערוּפ טימ ,קעלש טימ ,ןקיטייוו טימ תורצ
 ןיא ןוא ,טלעו רעד ףיוא ןעמוקעג ירפ-וצ ןענייז ייז לייו ,תורוד עטשרע יד ןיא רעד
 ףיוא ןבילברַאפ גנַאל-וצ ,טעּפשי-וצ ,ןגָאז םיאנוש יד יוװ ,ןענייז ייז לייוו ,תורוד עטצעל יד
 /*...טלעװ רעד

 -רַאק םעד ךרוד גָאז ַא טוט רע ןוא ןעלעדנעמ ןייז סיוא טרעה שטיוָאמַארבַא .י .ש
 ךייא סָאװ ,ךיא ײטשרַאפ ,יוא ,עלעדנעמ ,ײטשרַאפ ךיא, :ןטנַאקַאב סעלעדנעמ ,רעניל
 "...סיב םעד ,ךיוא םיא ןליפרעד ערעדנַא ןוא סיב ַא ןיילַא ךיז טוט ריא ! טשטעווק

 -רַאק םעד ,ןטנַאקַאב ןבלעז ןטימ ךיז טנגעגַאב עלעדנעמ ןעוו ,לָאמ ןטייווצ ַא ןוא
 טסייר ,קלָאפ ןשידיי םעד ןגעװ סעומש ַא טימ ןעלעדנעמ טעּפעשטרַאפ רענעי ןוא ,רעניל
 רע יו טָא ,הריתס עסיורג ןייא זיא דיי ַאק :טגָאז ןוא דייר יד רעביא עלעדנעמ םיא
 ןובשח לעב ַא ;שּפיט ַא ןוא םכח ַא :דנַאנַארעדױװ רעקידעבעל ןייא ,טייג ןֹוא טייטש
 רעקידנענערב ַא ;דניק ַא יװ ,סעיזַאטנַאפ טימ לופ ןוא ,רחוס רעטנכערעגסיוא ןַא יו
 -םע ןַא ןוא ןדמל ַא ;סרוקיּפא ןַא ןוא ןימאמ ַא ;זייא יו רעטלַאק ַא ןוא רעייפ יו
 ףיקת ַא ;ףצוחמ ַא ןוא רעקידועמעש ַא ;ןלדג רעקידמשוגמ ַא ןוא וינע ןַא ; ץואה
 וצ זירז ַא ןוא ,ןשטנעמ עשיטייל םיא ןסייה סע ןעוו ,רעגלָאפ-טינ ַא ;עלעקנוינ ַא ןוא
 ; רעטרַאה ַא ןוא רעכייוו ַא ; רעוו טסייוו רָאיצרַאװש רעד םיא טלַאפַאביס ןעוו ,ןייי םייקמ
 ַא :רזכא ןַא ןוא תונמחר-לעב ַא ;זָאה ַא יו רעקידנקערש ַא ןוא ,בייל ַא יו רוביג ַא
 -לֵא ךָאנ ןוא ךָאנ ןוא ;לבונמ ַא רעּפעלש ַא ןוא רעטצוּפעגסיױא ןַא ; ןצמק ַא ןוא ןרתוו
 ,"ךעלריפסיוא ןענעכערסיוא ייז ךיא לעװ ,טליוו ריא זַא סָאװ ,תוריתס יילרע

 -רַאּפ ייוצ יד טימ רָאפ ןעמוק סָאװ ,ןעגנוריסַאּפ ןוא סעטכישעג עלַא יד ךָאנ ןוא
 קירוצ עלעדנעמ ךיז טזָאל ,הלהב רעד ןופ טייצ רעד ןיא סעדָא טָאטש רעד ןיא ןעניוש

 רעד בייל 'ר טניירפ ןייז ןופ ןעגנונרָאװ יד ףיוא טקוקעג טשינ ,תומוקמ ענייז ןיא
 ,סעינַאּפמָאק רעמ ץלַא םוחת ןשידיי םעד ןוָאלרַאפ סע לייוו ,ןָאט טינ סע לָאז רע ,דמלמ

 רעד .ארומ ןייק טינ טָאה ,בייל 'ר ,השקשינ; :עלעדנעמ םיא טגָאז .ןדיי ועקסנַאצבַאק
 סעינַאּטמָאק .לָאמניק טפעשעגסיוא טינ טּרעוװ סָאװ ,לַאװק ַא יװ זיא םוחת 'ןעשידיי
 * ...קיבייא ןביילב ןלעוװ קטּפולג ןוא קסנַאצבאק ןוא ,ןעמוק סעינַאּפמָאק ,ןעייג

 ,דרָאקַא רעד ,טלַאטשעג-עלעדנעמ רעד ןופ דרָאקַא רעקירעיורט רעד טמוק טָא ןוא

 ןימינב ןופ ,שטיוָאמַארבַא .י .ש ייב רעמיורט ַא ךַאנ ןופ לרוג רעד ןעוועג ךיוא זיא סָאװ

 ןייק טרעקעגמוא ךיז ךיא בָאה שינרעטַאמ ןוא ימ טימק :?תועסמ? ןייז ןיא ןטירד םעד
 ףיז טליפ סע יוװ ױזַא טליפעג ךימ ךיא בָאה ,ןיֹרַא טָאטש ןיא קידנרָאפנײרַא .קסּפולג
 קירוצ ,השבי רעד רעביא גנַאגריצַאּפש ןגנַאל ַא ךָאנ םוא ךיז טרעק יז ןעוו ,שָארפ ַא

 ןעזעג בָאה ךיא רעיא יד רעביא זיב רעטנוא ךיז טקוט ןוא ןיירַא עטָאלב ריא ןיא
 ,עקיניימ יד ןשיווצ רָאנ עקַאט ; םימשה ןמ גוויז ַא ןענייז קסּפולג ןוא ךיא וַא ,שוחב

 ,"ריילצ ןשטנעמ טימ שטנעמ ַא ךיא ןיב תומוקמ עשידזיי ערעדנַא ןיא ןוא קספולג ןיא

 רַאפ טלגיררַאפ ןוא טנכייצעגנָא טָאה שטיוװָאמַארבַא .י .ש סָאװ ,לרוג רעד זיא .סָאד
 ,טלַאטשעגנ-עלעדטעמ ןייז
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 םעעילקפ ןיא ,קרעוו עטשרע יד ןיא ךיז רַאפ ןבָאה רימ סָאװ ,עלעדנעמ םעד ןופ
 רימ ןבָאה טלַאטשעג-עלעדנעמ רעקיטציא רעד זיב ,"רעמורק רעד עקשיפ, ,"עלעשטנעמ
 ןיא ןשטיוָאמַארבַא ייב ךיז טָאה ,ןעעז רימ יװ ,טלַאטשעג-עלעדנעמ יד .ךלהמ ןסיורג ַא
 זיא יז ,טלקיװטנַא רעמ ץלַא ,קרעו וצ קרעוו ןופ גנַאג םעד ןיא ןוא ןרָאי ןופ ףיול
 ,ןרָאװעג טרעטיירברַאפ ןוא טפיטרַאפ

 -עג יד ןעמכילע-םולש ייכ ןָא בױהֹנָא ןופ טכַארבעגסױרַא זיא ,לשמל שרעדנַא יו

 קיצנַאװצ ןופ ףיול ןיא יז טָאה םכילע-םולש סָאװ ,רעקיכלימ רעד היבט ןופ טלַאטש

 ןסקַאװעג רדסכ זיא טלַאטשעג-היבט יד ,ןפַאש ןייז ןיא ןעמערופסיוא ןיא ןטלַאהעג רָאי
 ריא ןיא טבעוורַאפ ןעוועג ,רעדניק ןוא בייו טימ ןסקַאװעג ,הביבס רענעגייא ריא ןיא
 -ער ענעגייא יד ןיא ןבילברַאפ ץלַא רעכָא ,טרעדנעעג קרַאטש ךיז ,רעגייטש םענעגייא
 ןבירשעג םכילע-םולש טָאה יקסניּפ דוד וצ ווירב ַא ןיא ,ןעמַאר עכעלקריוו ןוא עלַא
 ןבעגעגרעביא תוישעמ סהיבט בָאה ךיא סָאװ ,רָאי קיצנַאװצ ידש :היבט ןייז ןגעוו
 ןקיזָאד םעד ןופ טייז רעד ףיוא ןענייז סעיטַאּפמיס עניימ עלַא זַא ,טליפעג ךיא בָאה
 ,תוישעמ סהיבט ןגעוו ָאד טדער םכילע:-םולש .?ןדיי ןטריראב-טשינ ,ןצנַאג רָאי ,ןטסָארּפ

 -עלעדנעמ יד זיא שרעדנַא רָאג .ןבעגעגרעביא זיולב טָאה ,ױעסַאפרַאפ רעד ,רֹע סָאװ
 -טפָא ,ןײלַא רבחמ םעד טימ טפָא ךיז טציירק יז ,ןשטיװָאמַארבַא .י .ש ייב טלַאטשעג
 -טסבלעז ַא ,עקיטייז ַא רָאנ יז זיא לָאמטכָא ןוא ,ןשטיװָאמַארבַא ,םיא יז טערטרַאפ לָאמ

 ,טלַאטשעג עקידנעטש

 סעשטיװָאמַארבַא .י .ש ןיא סױרַא טמוק טלַאטשעג-עלעדנעמ יד יוװ ,ןעז ןלעוו רימ
 -בַא .י .ש ןופ עטכישעג-סנבעל יד ,טנַאקַאב יװ ,זיא סָאװ ,"סמייח 'ר המלש, ק'עוו

 ,שטיוװָאמַאר
 טביוה --- שטיוװָאמַארבַא .י .ש ןופ עטכישעג-סנבעל יד --- "סמייח 'ר המלשא ךיוא

 ןבָאה ָאד רעבָא ,(טגָאזעג עלעדנעמ טָאה) *עלעדנעמ רמא; ןכעלנייוועג ןטימו ןָא ךיז
 ַארבַא טינ .עלעדנעמ-שטיוָאמַארבַא ןופ עיצַאניֿבמָאק עיינ ַא רָאג ךיז רַאפ ןיוש רימ
 רַאפ סױרַא ָאד טריפ עלעדנעמ ,טרעקרַאפ ,רָאנ ,ןעלעדנעמ ןגעו טלייצרעד שטיוװָאמ

 ןָא ךיז טביוה ךוב סָאד .ןשטיװָאמַארבַא בקעי םולש -- טניימ סָאד ,ןהמלש 'ר זדנוא
 רעסיורג רעד ןיא דימ רעייז געוו ןטייוו ַא ןופ ןעמוקעג זיא עלעדנעמ יו ,םעד טימ
 ןעז ךיז ןייג וצ רע טסילשַאב ,רעטעװ רעטכעלש ַא זיא סע .(סע טסיה ,סעדָא) טָאטש
 ןַא רָאג רענייזע -- "סמייח 'ר המלש וצ/ ןייג ךיז טזָאל רע ןיא ,עטנַאקַאב עטלַא טימ

 ..רעטנַאקַאב רעטלַא
 המלש רעד טָא; :סמייח 'ר המלש ,ןטנַאקַאב ןטלַא ןייז טלָאמ עלעדנעמ יוו טָא ןוא

 ןטלַאהעגסיױא םיא ןנָאה רעקסּפולג יד ןוא ,קסּפולג ןיא לָאמַא טניואוועג טָאה רעניימ
 -עגסיוא ךיז ןבָאה ייז טשינ; :שינָאריא ךיילג וצ טיג עלעדנעמ ןוא *. לוד דובכב

 ?ןעד סָאװ רָאנ ...וליפא ןשָארג ןייק טשינ !םולשֹו סח ,טלעג טימ םיא ףיוא טכַארב
 רַאפ טנידעג םיא רעקסּפולג יד ןבָאה ,סָאד טסייה ,רבחמ ַא ,רעביירש א זיא המלש 'ר
 ,רעקסּפולג יד וצ ןקוקוצ טוג ךיז טגעלפ רע ,טסייה סָאד ,תוישעמ ענייז וצ עצענערק ַא
 סָאװ ,רעשרָאפ-רוטַאנ יד ןופ זיא רעגייטש רעד יװ ,םישעמ עלַא ערעזיז קידנטכַארטַאב
 -יא ןוא םישמר ,'םיצקש; רעביא ןדער ןוא ןשינעפעשַאב יד ןופ עבט יד ןטכַארטַאב ייז
 רעקסּפולג יד ןופ עבט רעד טימ ךיז קידנענעקַאב ןוא ,תומהב ןוא תויח ינימ עלַא רעב
 טגעלפ ,ערעייז ןעגנוריפפיוא ןוא גנעג עלַא יד טימ ,ןבעל רעגייטש רעייז טימ ,םיאורב
 ,תושפנ-היחמ ,סנייש-רעדנואוו ַא דליב ַא קידנלעטשרעדינַא ,ןבײרשַאב ךָאנרעד ייז רע
 -שינ טַאהעג רע טָאה ןופרעד ןוא ןדיי ןשיװצ גנַאגּפָא ןפרַאש ַא ןבָאה טגעלפ סָאװ
 ,"שינעמוקסיוא ןייז קידהשק

 -ַאב םיא טייג רע סָאװ ,המלש 'ר ןטנַאקַאב ןטלַא ןייז ןגעו עלעדנעמ טדער ױזַא



 323 ם"ומ עלעדנעמ ןא ׂשטיװָאמַארבַא .י' .ש ןשיװצ ןבענערג יד

 רעקסּפולג ענייז ןבירשעג טָאה המלש 'ר יװ ,רעטייוו זדנוא טלייצרעד עלעדנעמ .ןכוז
 ןענַאװנפ ,עצענערק עקיזָאד ידק זַא ןעזעגמורַא ךיז רע טָאה ףוסל זיב .סעטכישעג
 -ַאב עניילק ינימ טימ ןעלמיוו ןוא ןשוּפיעוצרעטנוא ,הליחמ ,ןביוהעגנָא טָאה .טּפעש רע
 ,ךיוא רע טָאה טרעהעג ןוא ,ןבעגוצּפָא ךיז ייז טימ יאדכ טשינ זיא סָאװ ,ךעלשינעפעש
 יד יוװ ,ךיז טכַאד ,קוק ןפיוא ,ךעלמיאורב ינימ ענדָאמ עיינ רָאג ןזיוועג ךיז ןבָאה'ס זַא
 טשרָאפעגסױא טוג טשינ ךָאנ ,ענױזַא ןענַאעלעמַאכ ינימ סעּפע ,שרעדנַא טרָאפ ןוא ,עטלַא
 רעד ןעמוק טעװ טייצ רעד טימ זַא ,ןפָאה וצ זיא'ס ,ןענייז ייז סָאװ ןוא רעוװ ,התע-תעל
 טימ ןכַאמ טנַאקַאב ןוא ןשרָאפסיױא טוג ייז ןייז טרעשַאב טעװ טיא סָאװ ,ןַאמ רעטנרעלעג
 ייז ןופ זיא ןוא רעקסּפולג ענייװ ןעוועג ריקפמ המלש 'ר טָאה רעבירעד .טלעוו יד ייז
 .?קעװַא

 ענדָאמ עיינ יד טימ ןבעגעּפָא ךיז המלש 'ר טָאה יצ, :גָאז ַא ךיז טוט עלעדנעמ ןוא
 רָאנ ...טיג ךיא סייו סָאד ,ןענרעלוצסיוא ייז טוג ןטָארעג טינ זיא םיא ןוא םיאורב
 רַאפ עלוש ענעגייא ןַא ...'נ/ ןיא טנייה ןטרָאד טָאה רע זַא ,טמיטשַאב ךיא סייוו סָאד
 ."רעדניק עשידזי

 רימ ךיא ייטשא :טלייצרעד רע ןוא ,זיֹוה ןיא ןהמלש 'ר וצ ןיירַא טמוק עלעדנעמ
 ,תואּפ יד ייב ,עטָאּפַאק רעד ייב ךיז קידנּפַאט ,ליטש רעייז רדח:רעדָאפ ןיא עליו ַא ױזַא
 ףיוא עקלעמרַאי יד ןכיילגוצסיוא טוג ,ּפָאק ןפיוא לטיה סָאד לסיבַא קידנביוהרעטנוא
 ,לוטש ַא ףיוא ןָאנבױא טציז סָאװ ,"ןַאמ רעיורג-זיירג ַאש :ןהמלש 'ר טעז רע ."םיא
 'ר ןופ טניירפ עטוג ,רעביירש ןענייז סָאד .שיט םייב טייז רעד ןָא ןליבסנַאמ יירד טימ
 ןשיוצ סעומש רערעגנעל ַא קעװַא טייג ,רעמיצ ןיא ןיירַא טמוק עלעדנעמ ןעוו ,ןהמלש
 .ןעלעדנעמ טניירפ ןייז טינ רע טנעקרעד הליחתכל סָאװ ,ןעלעדנעמ ןוא ןהמלש 'ר

 ,ןרָאי טימ טייצ ַא ןיוש .יוא; -- ,עלעדנעמ טגָאז -- 7? המלש 'ר ריא טכַאמ סָאװק
 רָאה יד .טייצ רעד ןיא ןרָאװעג טלַא עדייב ןענייז רימ ,ןעזעג טינ ךיז ןבָאה רימ זַא
 -רַאפ טשינ ךס ןייק ךיז ריא טָאה ןגעווטסעדנופ .ןרָאװעג סייוו רָאג ןיוש ןענייז ערעייא
 רעצרוק רעיא ןוא ןרעטש ןכיוװ םעד ןיא ,טנעקרעד דלַאב ךייא בָאה ךיא .ט'וערטע
 לביימש טימ ןרָאצ עכלעוו ףיוא ,ןּפיל עקיבלעז יד ,עקידרעייפ יד ןגיוא עקיבלעז יד ,היאו
 ןיא ױזַא טנעה יד טימ ןכַאמ עקיכלעז סָאד ןֹוא ןערב רעקיבלעז רעד ,םענייאניא ןבעווש
 -עטקַארַאמ ױזַא -- *!דובכ רעייא רעביא טעב ריא ,לגניײ-טלַא ןַא טייז ריא .טנגוי רעד
 ,עלעדנעמ טניירפ ןייז ךרוד שטיוָאמַארבַא .י .ש אפוג ךיז טריזיר

 עכיוה ןגעוו סעומש ןסייה ַא ןטימ ןיא ןטלַאהעג ןבָאה טניירפ ענייז ןוא המלש 'ר
 ןסירעגרעביא סעומש רעד זיא ,ןעמוקניירַא סעלעדנעמ טימ ןוא ,םינינע עשירַארעטיל
 ןרעקמוא ךיז רימָאל, :ןפורעגנָא ךיז טָאה ,טלייצרעד עלעדנעמ יו ,המלש 'ר .ןרָאװעג
 רע ,ןעמעש וצ סָאװ ָאטשינ ךיז זיא ןעלעדנעמ 'ר רַאפ .סעומש ןקידרעירפ רעזדנוא וצ
 ןרעה רע לָאז ,אברדא . ..ןינע ןקיזָאד םעד ןיא יקב ַא זיא רע ,טינעג רעייז ןירעד זיא
 ."גנוניימ ןייז ןגָאז ןוא

 ףלַא יד ןשיװצ סעומש רשרעגנעל רעטנַאסערעטניא ןַא רעייז קעװַא םייג סע ןוא
 ןוא ןביירש ןופ עיגָאלָאכיסּפ רעד רעביא -- טסעגו יירד יד ןוא עלעדנעמ ,המלש 'ר --
 -יוד סע ןוא .קרעוו ענייז רַאפ ןכיורברַאפ ףרַאד רעביירש רעד סָאװ ,ףָאכש טעד ןגעוו
 -רעביא ךיז טעב ןוא ןײרַא טמוק רוחב םערָא ןַא סעּפע זיב ,טנװָא ןצנַאג ַא ױזַא טרע
 ,קעװַא טייג רוחב רעד ,ּפָא םיא טגָאז המלש 'ר .עלוש רעד ןיא טכַאנ יד ןקיטכענוצ
 -קעװַא סרוחב םעד ךָאנ טפילברַאפ ןציז ןבילבעג זיא המלש 'ר; ; טלייצרעד עלעדנעמ ןוא
 ךיא זַא יװַא ,טרעדנערַאפ ךיז טָאה סנייז םינּפ סָאד .טגרָאזרַאפ ןוא טכַארטרַאפ ,גנַאג
 רימ רַאפ .ןעזעג גנַאל טשינ טשרע בָאה ךיא סָאװ ,ןהמלש "ר םעד טנעקרעד טשינ בָאה
 קרַאטש טכיזעג סָאד ןוא ,ןברַאש רענעכָארבעצ ַא רָאג ,רעכַאװש ַא ;רעטלַא ןַא טציז
 *...טשטיינקעצ
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 -בַא .י .ש ןוא ,ןהמלש 'ר ייב טלמַאזרַאפ רעדיוו ךיז ןעמ טָאה גָאט ןטייווצ ןפיוא
 ןוא קיטײװּפָאק טליפעג טָאה המלש 'ר/ : סָאװ טָא ןעלעדנעמ ךרוד טלייצרעד שטיווָאמַאר
 -גײרַא סנייז ב"יוו סָאד זיא ךָאד ,רעמיצ ןייז ןופ סױרַא טשינ גָאט ןצנַאג םעד זיא רע
 -רַאפ ודנוא רע טָאה עקַאט דלַאב ןוא ,ןעמוקעג ןענייז רימ זַא ,ןגָאז םיא וצ ןעגנַאגעג
 "ןייר ,תחנ ַא סעּפע ןטרָאד זיאס ןוא סיורג ױזַא טשינ זיא רעמיצ סָאד ,ךיז וצ ןטעב
 טניואוו ָאד זַא ,ןגָאז רעכיב סעפַאש יד ןוא ,לבעמ ןוא טנעוװו יד ,ךעלקניוו עלַא ןיא קיטכיצ

 'ר; :ןיילַא ךיז ןרעדליש ןעלעדנעמ רעטייוו טזָאל שטיוװָאמַארבַא .י .ש ."םכח-דימלת ַא
 עטכַאמעגוצ-בלַאה טימ ןעקנַאדעג ןיא טפיטרַאפ שיטביירש םייב טנעלעגנָא טציז המלש
 ַא ךיוא ,רעטרע ליפ ןיא טקעמשג ןוא ןבירשרַאפ ריּפַאּפ ןגיוב ַא טגיל םיא .רַאפ ,ןגיוא
 ודנוא הליחת רע טָאה גנַאגנײרַא םייב .טניט םענופ טנקירטעגּפָא טכער טשינ ךָאנ ןעּפ
 ןעמונעגוצ זדנוא טָאה ןוא ןָאטעג ּפַאכ ַא ךיז רע טָאה ךָאנרעד .טקרעמַאב טשינ
 - ."ךעלטניירפ

 קיטייו ןפיט טימ טדער המלש 'ר .סעומש ַא רעדנַאנַאפ ךיז טלקיוו רעדיוו ןוא

 טשינ טָאה רע יאמלח ,טנוװָא ןטכענ ןעגנַאגַאב זיא רע סָאװ ,הלווע רעסיורג רעד ןגעוו
 ןיא קעװַא ךיז טזָאל רע .,לוש רעד ןיא ןקיטכענוצרעביא רוחב ןעמערָא םעד ןטעברַאפ
  רעטייוו טגָאז המלש 'ר .ןביירש ןייז ןגעוו ,טנגוי ןייז ןגעוו ,ךיז ןגעוו יודיוו ןימ ַא
 -עג-רעביא בױהנָא ןיא ןטכענ זיא רעכלעוו ,סעומש ןיימ ךייא ןקידנע דניצַא ליוו ךיא;
 -ײשרַאפ ייווצ ןשיוװצ ךיז טניפעג עניימ ןעּפ יד זַא ,טייצ עגנַאל ַא ןיוש ,ןרָאװעג טקַאה
 ,טגנעה ןדמחמ ןופ ןורָא רעד יוװ ,רערעדנַא רעד ןופ ענייא רױּפַאק טקנוּפ ,תועד עגנעד
 טיצ תועד יד ןופ ענייא סָאװ טייצ רעד ןיא .ןטענגַאמ ייווצ ןשיווצ ,טגָאז ןעמ יוו טיול
 -געיצ ,ּפָא יז טלַאה ןגעקַא סָאװ יד זיא ,רעירפ-סָאװ ןכַאז עטלַא ןבײרשַאב וצ ןיהַא יז
 *...ךָאפ טייג טייצ רעזדנוא ןיא סָאװ ןבײרשַאב וצ רעהַא יז קיד

 ,םיא וצ ןהנעט ןעמונעג עלַא ןבָאה ,ןהמלש 'ר ןופ סעומש-יודיוו םעד קידנרעהסיוא-

 'ר טָאה ףױרעד .ןקורד עקַאט ןוא ןביירש ,עטכישעג-סנבעל ןייז ןביירש זומ רע זַא
 עשז-טייג ,ןקורד טנָאז ריא זַא ,ױזַא ָאי ביוא; :לכיימש ַא טימ ייז טרעפטנעעג) המלש
 ןָאט וצ טָאה רבחמ רעשידיי ַא סָאװ ,תוכאלמ ךָאנ ןוא ךָאנ סיוא טנכער ןוא רעטייוו

 * . . .ךדסכ
 ןביירשא : תוכאלמ לטעצ סָאד סיוא טנכער --- שטיװָאמַארבַא .י .ש --- המלש 'ר ןוא

 ,ןטקערָאק ןכַאמ} ןייז היגמ ןוא ןקורד :; תומכסה ןוא ןטנַארעמונערּפ ןעמענפיונוצ ןוא
 "חול ןסיורג ַא ןכַאמ ; רעצעזה רוחב םעד טימ ןָאט וצ ןבָאה ,ןלענק ,{ .מ .1 --- ,סוואורּפ
 ןלייט ,רעזייח יד רעביא ןײגמורַא ; רעטרעוװ ָאד ןענייז לכיב ןיא לפיוו ליפ ױזַא ,תועטה

 ַא רַאפ ,טשינרָאג ןכעלטיא רַאפ ךיז ןקירעדינרעד ,םירפס יד ןדיי ףיוא ןפרַאװנָא ןוא
 סָאװ ,תושפנ ינימ עניוזַא ךָאנ ןוא םינצמק טימ םיחיכיוו ןיא ךיז ןזָאלנײרַא ,לשטנעמ עדַאיל
 םעד דובכלו הרותה דובכל ,טָאג דובכל ןענעצבק ןוא ךיז ןקוב ; ןעיירדסיוא ךיז ןליוו

 עטנַאקַאב םירפס ךס ַא ןבעג ;לארשי:-תסנכ יד טימ אוה:ךירב-אשדוק ןופ ןושל ןקילקיה
 -רַאפ ןכַאז עלַא ךָאנ ןוא ;ןעמוק טעוװ חישמ זיב גרָאב ףיוא םירפס-ירכומ ןוא הנתמב
 ! רעדורב ,ןיינע --- *! דוּפ ַא רַאפ עקיּפָאק ַא --- ריּפַאּפ ףיוא טעטַאמש יוװ טשער סָאד טפיוק
 ,?ןטעברַא עכלעזַא וצ טשינ גיוט ךיא -- ,המלש 'ר סיוא טפור --

 סעּפע ןיא'ס וַא ,המלש 'ר ,ןסעגרַאפ ןעד ריא טָאה; :ּפַאכ ַא עלעדנעמ ךיז טוט
 -בָאגוצ ַא ךָאנ קידנענעכערסיוא ןוא *...טלעוו רעד ףיוא םירפס רכומ עלעדנעמ ַא ָאד
 :טגָאזעג רע טָאה ,רפס ןשידיי ַא טימ ןָאט וצ טָאה םירפס רכומ רעד סָאװ ,לטעצ
 ךיא םענ סָאד ,ןייֹז ףרַאד ןביירש ןכָאנ סָאװ ןוא ,טביירש טמענ ,המלש 'ר ,השקשינ;
 ךעלטניירפ רימ ןיא ןגיוישעג טָאה המלש 'ר; :וצ טיג עלעדנעמ ןוא * .. . .רימ ףיוא ןייש
 "!טליוו ריא יוװ ןייז לָאז ,עקַאט, :טגָאז רענייא יוװ ,טנַאה יד טקירדעג
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 סעשטיווָאמַארבַא .י .ש וצ המדקה ןייז ,"עלעדנעמ רמא, ןייז טקידנע עלעדנעמ ןוא
 : רעטרעוו יד טימ ,"סמייח 'ר המלש, עטכישעג-סנבעל

 רימ םורַא רָאי ַא ןיא ןוא ,טרָאװ ןטלַאהעג טָאה טָאװ ,חמלש 'ר ןייז לָאז טנוזעגש
 סנטשרעביוא םעד טימ לעוו ךיא עכלעוו ,ןכַאז ענעבירשעג ענייז ןופ ליפ טקישעגוניירַא
 ."ערעדנַא יד ךָאנ ענייא רדסכ טייצ רעצרוק ַא ןיא ןקורדּפָא ןזָאל ףליה

 "ידריווקרעמ רעד ןופ ןעגנולדנַאװרעביא יד ןופ עטכישעג יד ,ןצרוק ןיא ,זיא סָאד

 ,שטיווָאמַארבַא בקעי םולש ייב ןזיוװַאב ךדיז טָאה יז טניז טלַאטשעג-עלעדנעמ רעק

 םירפס דכומ עלעדנעמ ןופ רוטּפלוקס
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 רעשרָאפ-רוטָארעטיל ערעזחנוא ןופ רענייא רעדעי סָאװ ,ךעל'ריטַאנ ןעוועג זיא סע
 -טלעוו-שידיי רעיינ רעד ןגעוו ןביירש ןעמוקעג זיא רע ןעוו ,דעקיטירק-רוטַארעטיל ןוא
 יד ןגעוו רעדָא ,טרעדטוהרָאי ןט-19 םענופ לטירד ןטצעל םעד ןופ רוטַארעטיל רעכעל

 יד ףיוא טלעטשעגּפָא ךיז סרעדנוזַאב רע טָאה ,רוטַארעטיל רעד-טָא ןופ רעגייל-טנורג
 -םולש ,ס"ומ עלעדנעמ -- רוטַארעטיל רעשידיי רעיינ רעד ןופ תובא יד ,רעקיסַאלק יירד
 -דנעצרָאי יירד עטצעל יד טניז ,רוטַארעטיל עשידיי ערעטלע יד .ץרּפ .ל .י ןוא םכילע

 טימ ןדנוברַאפ ףיט ןוא גנע זיא ,גירק-טלעוו ןטשרע םעד זיב ,ה"י ןט19 םענופ רעקיל
 לָאז'מ סָאװרַאפ ךעלדנעטשירַאפ ןעוועג רעבירעד זיא סע ןוא ,רעטסיימ-סיורג יירד יד-טָא
 .רעגיילטנורג יירד עדיא גיוא ןיא סרעדנוזַאב ןבָאה ,רוטַארעטיל רענעי ןגעוו ןדער םייב

 ןייא ןופ טינ טייוו רעבָא זיא (רונש רעקידמעדעפ-יירד רעד) *שלושמה טוח; רעד
 טָאה ןעמ רעמ סָאװ ,רערָאלק-ץלַא ןזײװסױרַא ןעמונעג ךיז טָאה סָאה ,ןפַאשעג ףָאטש

 יד -טָא ןופ םענייא ןדעי ןופ םרָאפ ןוא טלַאהניא םעד ,ןטלעוו יד ,קרעוו יד טרעדילגעצ

 םולש ןוא ןעלעדנעמ ןשיווצ ןדיישרעטנוא עכעלטנזעוו-ץנַאג ָאד ןענייז סע ,רעביירש יירד
 ןוא ןדייב ייז ןשיווצ ןדנַאנַארעדיױװ יד ןענייז רעפרַאש ךָאנ ןוא רעמ ךָאנ רעבָא .ןעמכילע
 ןוא רערָאלק סױרַא ןטעדט ןטייקרעדנוזַאב יד ןיא ןוא ןטײקשרעדנַא יד-טָא ןיא .ןצרּפ
 עטסקינייװעניא ערעייז טינ רעביירש עסיורג יירד יד-טָא ןופ רענייא רעדעי רעפרַאש
 ,ןטלעוו

 ,1859 ןיא -- םכילע םולש ןוא 1851 ןיא -- ץרּפ ,1836 ןיא ןריובעג זיא עלעדנעמ

 רעשידיי רעד ןיא) רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא ןטערטנײרַא רעייז ןופ טייצ רעד טיול
 רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא ןעמוקעג זיא עלעדנעמ ; רעטסגניי רעד ץרּפ זיא (ךַארּפש
 -ַאפ רעכיז זיא סע .1888 ןיא טשרע -- ץרּפ ןוא 1882 ןיא -- םכילע םולש ,1864 ןיא
 רָאי קיצנַאװצ-ןוא-עכעלטע ןופ ףיול ןיא .רעביירש יירד עלַא יד ייב טניײמעגלַא ליפ ןַאר

 יד ןרָאװעג ייז ןענייז --- 1914 ןיא גירק-טלעוו ןטשרע םעד ביױהנָא זיב 1888 טניז ---

 רעד ןיא ןסקָאװעצ קישַאר ױװַא ךיז טָאה סָאװ ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ ןלײז-טּפיוה
 ןשידיי ןצנַאג םעד ןופ ,םַאנסיוא ןָא טעמכ ,ןרָאװעג טנעקרענָא ןענייז יז ןוא ,טייצ רעצרוק
 רַאפ רענייא רעדעי ,סע ןבָאה רעביירש עסיורג יירד יד-טָא .טלעוו רעד רָאג ןיא קלָאפ
 -כערּפ םעד טיובעגפיוא -- ,םענייאניא יירד עלַא ,טײהרעטדערעגּפָא-טשינ ,ןוא --- ,ךיז
 ןדיישרַאפ רָאג ןָא ביֹוהנָא ןופ זיא יאדויַא .רוטַארעטיל עשידיי-- טסייה סָאװ ,ןינב ןקיט
 יב רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ גנוסַאפפיוא יד ןוא געוו רעד ,גנַאגוצ רעד ןעוועג
 ןעוועג יוװ ןענייז ןעמַאזוצ עלַא רעבָא -- ,ןצרּפ ייב ןוא ןעמכילע םולש ייבו ,ןעלעדנעמ

 ןקָאטש עקידרעטייוו יד ןלעטשפיוא םייב ןוא טנעמַאדנופ םעד ןגײלקעװַא םייב טקינייארַאפ
 -רַאפ ױזַא ןענייז סָאװ ,רעביירש יירד עלַא יד ,ןינב-רוטַארעטיל ןקיטכערּפ םעד ןופ
 -יירש עלַא ןטָאש ןיא טלעטשעג קרעוו ערעייז טימ ןבָאה ,ןרעדנַא םענופ רענייא ןדייש
 -יל רעשידיי רעסיורג רעד וצ ןרָאוװעג ןטפָאהַאב ףוסל ןענייז סָאװ ,טייצ רעייז ןופ רעב

 -ַאב רימ עכלעוו טימ ,ןעמענ ידו --- ,רעטסיימ-סיורג ,ןלייז יד וצ ,תובא יד וצ ,רוטַארעט

 ...יירד עסיורג יד ,יירד עקיטכעמ יד ןריצַאב ןוא ןעלטיט
 ןופ םענייא ןדעי ןופ גנַאג-סנבעל םעד ןיא רעפיט ןיירַא רעבָא ןעגנירד רימ ןעוו

 םענייא ןדעי ןופ ןפַאש סָאד רעכעלטנירג ףיוא-ןעמענ רימ ןעוו ,רעטסיימ-סיורגו יירד יד
 -ַאב רימ ןעוו ןוא טלעוו-סגנופַאש רעשידיי רעד ןיא טרָא ןייז ףיוא-ןעמענ ןוא ,ייז ןופ
 ענײמעגלַא ןוא עשידִיי יד ןופ ןרָאװעג טקריװַאב זיא ייז ןופ רענייא רעדעי יוװ ןטכַארט
 ןעוועג ןענייז סע טייוו יוו -- רעמ ךָאנ ןוא --- .קרעוו ןוא רעביירש ןופ ,ןשינעעשעג
 טייצ רעייז ןופ רעביירש ערעגניי יד ףיוא ןסולפנייא ןוא ןעגנוקריוי ערעייז ןעגנַאגעג ןוא
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 סיוא ןסקַאװ ןַאד ,טכַארטַאב ןיא ץלַא סָאד ןעמענ רימ ןעוו --- ,רעטעּפש ןרָאי ךיוא ןוא
 קרַאטש ךות ןיא ןענייז סָאװ ,ןטלעוװ ערעדנוזַאב-ץנַאג יירד ןיא רעקיסַאלק עשידיי יירד יד
 *,קידשרעדנַא ןוא ןדיישרַאפ

 ןוא סקואוו ןייז ,םירפס רכומ עלעדנעמ ןופ גנַאג-סננעל רעד טנַאקַאב טוג זיא סע
 קרעוו ןופ ןרָאי רעקילדנעצ ןופ ךשמ ןיא הגרדהב ןעגנַאגעג ךיז זיא רע יו ,גנולקיװטנַא
 רעשידיי רעד ןופ טלַאטשעג רעלַארטנעצ רעד ןיא ןסקָאװעגסיױא זיא רע זיב ,קרעוו וצ
 ןופ עלעדנעמ ןיוש זיא ,שידיי ןביירש ןביױהעגנָא טָאה םכילע םולש ןעוו .רוטַארעטיל

 -עג טַאהעג ןַאד ןיוש טָאה ןעמ .רֹוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא בשות ַא ןעוועג גנַאל
 וצ םכילע-םולש ןגנוי םענופ גנודנעוו עטשרע יד ,ןפַאש רָאי 258 סעלעדנעמ טרעייפ
 םוצ (ךַאוּפש רעשיסוד רעד ןיא) גנוסירגַאב עכעלטפירש ַא ןעוועג עקַאט זיא ןעלעדנעמ
 וו ןעלעדנעמ וצ םכילע-םולש ךיז טדנעוו ווירב םעד ןיא .רַאליבוי ןלופטסנידרַאפ
 ,םכילע-םולש ,רע .?טנעלַאט ,סעלעדנעמ ,ןייז ןופ רערערַאפ רעקידרעייפ רָאנ ,רעגנוי ַא;
 עקידנטײדַאבמוא עניימ טימ, ,רע טביירש ,"בָאה ךיא ביוא; : טנרָאפ ןופ רָאג ךָאנ טלַאה
 רָאפ טייטש סע טפנוקוצ ַא רַאפ סָאװ רעבָא רַאפרעד -- ,ןבעגעג טשינרָאג ךָאנ ןטעברַא
 סָאװ .,םענייא ןדעי רַאפ דלעפ טיירב ַא רַאפ סָאװ ,רעגנַאפנָא ןַא רַאפ יו ,רימ רַאפ
 סָאד ,"עזומ-סקלָאפ רעזדנוא ןופ חבזמ ןפיוא הדובע רעד טייצ ןייז ןענעמדיוו וצ טשטניוו
 ,1884 ףוס ,ןעקנעדעג רימָאל ,ןעוועג זיא

 קיטייצכיילג ןוא ןביירש וצ תמא ןַא ףיוא רָאג ךיז טמענרַאפ םכילע םולש ןעוו ןוא
 -ןעמ ."עדייזא -- ןעלעדנעמ ,1888 ןיא ,ןָא רע טפור ,רוטַארעטיל עשידיי יד ןטכירוצפיוא
 -םולש טרעפטנע ןוא גנונעכײצַאב עקיטכיר ןוא עטנידרַאפ ַא יװ ןָא סע טמענ עלעד
 ןטימ רענייא עקַאט ןרעוו ייז ."לקינייא קיצרַאהביל ןיימ,, ,"לקינייא, ףור ןטימ ןעמכילע
 רעייז טימ ךיוא רָאנ ,ךעלנעזרעּפ  רָאנ טשינ ,ןדנוברַאפ קידהזּפשמ ןוא קידעצרַאה ןרעדמנַא
 יז ןופ רעדעי סָאװ ,קיטַאמעלבָארּפ ןוא ןוויטָאמ יד טימ ,קיטַאמעט רעייז טימ ;ןפַאש
 ,ןגייא ןוא שימייח ,טנעָאנ רעייז --- ךות ןיא רעבָא ,ןפוא ןייז ףיוא טזייל ןוא ףיוא טמענ

 רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא ןטָארטעגניײרַא זיא רע ,ןצרּפ טימ זיא שרעדנַא ץנַאג
 רענעדָאלעגנָא-לופ ַא ,רעפייר ,רעקיטייצ ַא -- וצרעד ןוא ,טלעוו רערעדנַא ןַא ןופ יו
 ןוא ןעלעדנעמ טימ טרעקעגנָא קינײװ-ץנַאג ךיז טָאה רע .ןעגנַאלרַאפ טימ ןוא ןעיידיא טימ
 ,ןסייוו רימ יו ,םכילע םולש .םענַאב-טלעוו ןייז טימ ןוא טלעוו ןייז טימ ,הביבס ןייז טימ
 רעמ ץלַא רעטיײװ-טָאװ טרעוו רע ,ןעלעדנעמ וצ ןדנובעגוצ רעמ ץלַא רעטייװ-סָאװ טרעוו
 טשינ טעמכ זיא ץרּפ ."ןדייז, םוצ רעמ ץלַא ךיז טרעמַאלק רע ןוא םיא ןופ טקריװַאב
 -נעמ) ןשטיווָאמַארבַא וליפא הליחתכל רָאג טייברַאפ רע ,ןפַאש סעלעדנעמ טימ טנַאקַאב
 ,קרעוו סמכילע-םולש ףיוא ךיז טפוררַאפ ןוא (ןעמכילע םולש) ןשטיוװָאניבַאר ףיוא (עלעד
 ןיא טנעיילעג רָאג טָאה רע עכלעוו ןוא ,םירפס רכומ עלעדנעמ וצ רָאג ןרעהעג סָאװ
 ןעמכילע םולש וצ ווירב ענייז ןיא ןיילַא רע טלייצרעד סָאד .גנוצעזרעביא רעשיליוּפ רעד
 ןוא רעצנַאג ַא ןעוועג ןיוש ןוא ,רָאי 37 ןעוועג טלַא ןיוש זיא ,ץרּפ ,רע ןעוו ,1888 ןיא
 ללכב רוטַארעטיל רעד וצ ןעגנורעדָאפ ןוא ןפירגַאב ערָאלק טימ שטנעמ רעטצנַאגרַאפ
 ,141 ןײז ,"ץרּפ ,ל .י ןופ סעדער ןוא ווירב) טרפב רוטַארעטיל רעשידיי רעד וצ ןוא
8 149), | 

 -םולש ןוא ןצרּפ ןשיווצ ןָא בױהנָא ןופ דיישרעטנוא רעפיט  ַא ןעוועג ךיוא זיא סע
 .םולש וצ ווירב ץענייז ןיא .דלישרעטנוא םעד/טָא יונעג ןָא ןיילַא טיג ץרּפ ,ןעמכילע
 -םולש ןופ ּפָא םיא טלייט סע סָאװ ,יונעג ןוא רָאלק רעייז ץרּפ טנָאטַאב ,1858 ןיא ,ןעמּבילע

 ןבירשעג ךיא בָאה רעביירש יירד ידזטָא ןשיװצ ןעגנואיצַאב עקיטייזנגעק עכעלנעזרעּפ יד ןגעוו א
 ,(271"288 ,231-329 ןיז ,1951 ,"גַאלרַאפ-ףוקיא,) "רֶעביירש רוד ןייז ןוא ץרפ, ךוב ןיימ ןיא
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 329 ץרפ .2 .י וא סכילע םולש ,ס"ומ עלעדנעמ ןשיװב ןתטכייש יד

 ןוא ןליוו רעייא .טעברַא רעיא סייוו ךיא, .(ןעלעדנעמ ןופ ךיוא אליממ ןוא) ןעמכילע
 סָאװ ,םלוע ןבילוצ ןביירש וצ זיא |ןייטשרַאפ טנָאקעג בָאה'כ לפיוו ףיוא} ןבערטש
 .ןגעוו האנה ןיימ בילוצ ,ךיז בילוצ ביירש ךיא ןוא ,דנַאל-ןענָאגרַאשז ןופ ןָאגרַאשז טדער
 רעד ןופ הגרדמ רערעכעה ַא ןופ רע זיא ,רעזעל םעד ןָא לָאמַא ךימ ןָאמרעד ךיא ביוא
 ,"ךַארּפש עקידעבעל ַא טנרעלעג ןוא טנעיילעג טָאה סָאװ ,שטנעמ ַא זיא רע ,טפַאשלעזעג
 עכלעזַא ןעמכילע םולש רַאפ סױרַא ץרּפ טלעטש טייצ רענעי ןופ ווירב ןטייױוצ ַא ןיא
 ןעקנַאדעג עיינ ןעגנערבניירַא ןליוו רימ זַא; :רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןעגנורעדָאפ
 ךיז טסַאּפ שובל רעטלַא רעד לייוו ,ןקורדסיוא עיינ ,ןעמרָאפ עיינ ןבעג ךיוא רימ ןזומ
 ןלעװ ףוס לכ ףוס רעבָא ,דמערפ הליזתכל סיוא ןעעז ןקורדסיוא יד .טעיינ םוצ וצ טשיג
 ךיא בָאה רעבירעד .דנַאטשרַאפ ןייז ןרעכיײרַאב ןלעוו ןוא רעזעל םוצ ןעגנירדניירַא יז
 ןקורדסיוא יד טימ ייז ןצענערגַאב ןוא ןעקנַאדעג עניימ ןעקנערשַאב וצ טימַאב טשינ ךיז
 טקירד סָאװ ,ךַאדּפש דעד וצ רָאנ ,ךַארּטש ןייז וצ טשינ טדנעוועג ךיז בָאה ךיא .ןומה םענוש
 ךיז לָאז ,טעדליבעג טינ זיא סָאװ ,רעזעל רעד ןוא ,ערַאבליפ סָאד סיוא ןטסקרַאטשמַא
 | ,(153 יז ,טרָאד) *ןדליבסיוא

 ןוא ןעגנוקריוו עקיטייטננעק יד ןשרָאפוצסיוא טנַאסערעטניא רעייז רעכיז זיא סע
 קיסיירד רעביא ןופ ףיול ןיא יירד עלַא ןבָאה סָאװ ,רעקיסַאלק יירד יד ןופ ןעגנוקריװַאב
 םעד רענייא טנעיילעג רעכיז ןבָאה ןוא ןבירשעג ,1915 זיב 1885 ,ןגָאז רימָאל ,טניז ,רָאי
 ,ןטייוצ םענופ רענייא ןסָאנעג ךיוא ןוא ןרעדנַא

 ןייגרעד וצ -- ואורפ ןימ ַאזַא ךָאנ זיא ,ךיז טקנעדעג סע לפיוו ףיוא ,לייוורעד
 טכַאמעג טשינ -- רעטסזימ-טרָאװ עשידיי עסיורג יירד יד ןופ תועּפשה עקיטייזנגעק יד
 ,ןרָאװעג

 !עמעט ערַאבקנַאד ןוא עקיטכיוו רעייז ַא זיא'ס .ןָאט טפרַאדַאב סע טלָאװ ןעמ ןוא
 -יילגרַאפ ,ןעגנונעכייצַאב ,ןעגנוגָאזסױרַא יד ןופ ןלעטשוצפיוא רעווש טשינ זיא סע

 ןרָאװעג טכַאמעג ןענייז עכלעוו ,רעביירש ענעדיײשרַאפ יד ןופ ןעגנוטּפױהַאב ןוא ןעגניכ
 סיורג רעייז זיא לַאירעטַאמ רעדזטָא .ךוב ץנַאג ַא ,ץרּפ ןוא םכילע םולש-עלעדנעמ ןגעוו
 יד ןופ רענייא רעדעי יוװ ,ןעז וצ סערעטניא סיורג ןופ זיא סע .ךייר רעיוהעגמוא ןוא
 סױרַא טגנערב רע יוו ןוא רעביירש יירד יד טסַאפעגפיוא טָאה ,רעקיטירק ןוא יועביירש
 -רָאפ רעהפיוא ןָא ןרעוו ןעגנוגָאזסױרַא ענעדיישרַאפ יד-טָא .תועד-יקוליח עפרַאש ערעייז
 סע יו ,ןגלָאפוצכָאנ קיטכיו רעבירעד זיא סע .רָאי 60 רעביא ןופ ךשמ ןיא טצעזעג
 ,רעביירש יד ייב רעקיסַאלק יירד יד ןופ גנוצַאשּפָא ןוא גנוסַאפפיוא יד טרעדנעעג ךיז טָאה
 ןיא ןבעל ןשידיי םעניא ןעגנואיושנָא-טלעװ ןוא ןעגנוטכיר ענעדזישרַאּפ ןטערטרַאפ סָאװ
 ,טייצ רעטצעל רעד זיב ױזַא ןוא תופוקת ןוא תורוד ןופ ףיול

 ןכייר ןרָאג םעד ןּפעשוצסיוא טשינ ללכ ןרידנעטערּפ רימ זַא ,ןבעגוצ רָאנ ןליוו רימ
 רעכייר רעד ןיא עפש ַאזַא ןיא טײרּפשעגרעדנַאנַאפ זיא ןוא ָאד זיא סָאװ ,לַאירעטַאמ
 ןופ ןעגנוטייצ יד ןיא --- רקיעב ןוא ןטפירשטייצ ,קרעוו יד ןיא -- ,רוטַארעטיל-שרָאפ
 ,טלעוו רעד רָאג

2 

 -פָא ןַא טימ ץרּפ ןוא םכילע םולש-עלעדנעמ ןגעוו ןעגנונָאזסױרַא יד ןָא ןביוה רימ
 ןֵא זיא סע .1894 רָאי ןיא ׂשזַא ,טייוו טעה-טעה ןרצוועג ןבירשעג זיא סָאװ ,גנולדנַאה
 | ,עקירעמַא ןיא ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ זיא סָאװ ,גנולדנַאהּפָא

 -עד ,"טפנוקוצ,) *דנַאלסור ןיא רוטַארעטיל עשינָאגרַאשז עיינ יד, לקיטרַא ןַא ןיא
 -1868) ןירָאג .ב גרוטַאמַארד ןוא רעביירש רעטסואווַאב רעד ּפָא ךיז טלעטש (1894 רעבמעצ
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 ןגעוו טדער רע ,טייצ רענעי ןיא רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ דנַאטשוצ םעד ףיוא (5
 ירַא ךָאנרעד טייג ןוא ןר"מש ףיוא ּפָא ךיז טלעטש ,רעביירש עקיטעט עקידטלָאמעד יד
 -זיוה, רעכיבלמַאז יד טלדנַאהַאב ןירָאג .ב .םכילע םולש ןוא רָאטקעּפס יכדרמ וצ רעב
 סָאװ ,םכילע םולש ןופ "קעטָאילביב-סקלָאפ עשידיי, יד ןוא רָאטקעּפס .מ ןופ "דניירפ
 -- רעמ ךָאנ ןוא תולעמ ערעייז ףיוא ןָא טזייוו ןירָאג .ןרָאי רע80 ףוס ןענישרעד ןענייז
 ןבָאה ייז סָאװ ,םעד ןגעוו ךָאנרעד טדער רע .סעבַאגסיױא יד-טָא ןופ תונורסח יד ףיוא
 ןָא ,טַאלב ַא ןָא ןבילבעג זיא קלָאפ סָאד :טגָאז רע ןוא ,ןעניישרעד וצ טרעהעגפיוא

 ןעמונעג ןוא רעכעל יד ןופ קירוצ ןכָארקעגסױרַא ןענייז םילבחמ עלַא . ..ןלַאנרושז
 טָאה רָאי יווצ , : טלייצרעד ןירָאג .בצ ."ןפוא ןטלַא ןפיוא רוטַארעטיל יד ןצומש| ַאב)
 -וג ןייק טָאה רָאי ייווצ ,רוטַארעטיל רעשינָאגרַאשז"יינ רעד ןיא טייקליטש יד טרעיודעג
 טימ ץרּפ ןטָארטעגסױרַא זיא ךעלדנע .טנַאה ןיא ןעּפ ַא ןעמונעג |טשינ} רעביירש רעט
 * ...'קעטָאילביב רעשידזי ןייז

 :וצ טיג רע ןוא "גנודליבש לקיטרַא-טייל סעצרּפ ןופ ןגוצסיוא טגנערב ןירָאג .ב
 ,לוק יינ ַא רימ ןרעה עיצקַאער רערעווש רעד ךָאנ ,ןרָאי רעקיצכַא ערעטצניפ יד ךָאנא

 ..!טרָאװ טוג ַא ןײעה וצ טבעלרעד םיוק !ונייחהש ךורב .ןדליב ךיז ןזוט רימ זַא
 טבעווש קעטָאילביב רעצנַאג רעד רעביא; ,"םזיניוװָאש ןופ ןייר אקווד זיא יקעטָאילביב, יד
 ,"גנודליב ןופ | טסייג } ךוד ַא

 -סױרַא ןייק טשינ ,רחוס ןייק טשינ ןיוש זיא --- ,ןירָאע .ב רעטייוו טגָאז --- ,ץרּפ;
 ++ לקסוװָאלוטַאז * ,ןטרעפייז ַא !קעטָאילביב, | רעד } ןיא ןזָאלנײרַא טשינ טעוו רע ; רעבעג
 רע זיא ךיוא ;|רחסמ} תורוחס בילוצ ןָאטעג טָאה רָאטקעּפס יוװ ,,וו .זַא .א יקצערַאמיד

 יװ |סע} ריא טקורד ןוא קרעו ַא רעביירש ַא ייב טפיוק סָאװ ,רעבעגסױרַא ןייק טשינ
 ,רָאטקעּפס ןעוו ,טייצ רעד ןיא ןוא .רָאטקַאדער ַא זיא ץרּפ .טייג ןוא טייטש |סע} יז
 ןופ ףליח רעד טימ !רעכיבלמַאז| סעקינרָאבס ערעייז וצ ןטָארטעגוצ ןענייז םכילע םולש
 עטסואווַאבמוא ןוא עגנוי טימ ןָאטעגפיוא ךס ַא ץרּפ טָאה ,ןטנַאלַאט עטסואווַאב ערעזדנוא
 ."רעביירש

 טָאה רע, : תוהמ סעצרּפ ןופ גנונעכיײצַאב עטנַאסערעטניא רעייז ַא טמוק רעטייוו ןוא
 ןטנַאלַאט ליפ רוטַארעטיל רעיינ רעד ןבעגעג ןוא רעביירש עיינ טימ רוד ַא ןגיוצועד

 ץלַא --- ,רעביירש עטסואװַאב ןייק ןעניפעג וצ טשינ טעמכ זיא :קעטָאילביב; ןייז ןיא
 "וצ זיא 'קעטָאילביב, יד זַא ,ןירָאג .ב טגָאז ייברעד ןוא .*רעגנַאפנָא ץלַא ,גרַאוװגנוי
 ןיוש ןעמ ףרַאד 'קעטָאילביב; ןייז ףיוא .רעזעל ןקידנעטשרַאפ ןרַאפ וליפא טוג"וצ ,טוג
 ןַא זיא ץרּפש= :ןירָאג וצ טיג סקיטכיוװ סעּפע ךָאנ ןוא ,"םיניבמ עסיורג רָאג ןבָאה
 ןלָאז ייז ,רעטעברַאטימ ענייז ןופ טרעדָאפ |רע}| ןוא רעביירש רעשיאייּפָארײא רעתמא
 ןןייק| עלַא טשינ ןענייז ןביירש טרַא ַאזַא ףיוא ןוא ,ןטייל ייב טביירש ןעמ יו ןביירש
 ,(12711 זײז ,1894 ,"טפנוקוצ; ,ןירָאג .ב) "םיניבמ

 ןפוא םענעביוהעג ַא רָאג ףיוא ןרָאװעג טרעייפעג 1901 גנילירפ זיא ,טסואווַאב יוו
 עשיאיירבעה ענייז טכעלטנפערַאפ טָאה רע טניז רָאי 25 --- לבוי רעטס-25 סעצױט ,ל4,י
 .גָאטנריױבעג רעטס-50 ןייז ךיוא ןוא ,1876 ,ןיוו ,"רחשהפ סניקסנעלַאמס ץרּפ ןיא רעי'זיל
 טָאה (1924-1873) תובשחמ לעב ,קיטירק רעשידיי רעד ןיא ןרעטש רעקידנעייגפיוא רעד
 ץרּפ; :ןבירשעג טָאה רע ואוו ,(1901 ,יַאמ) ןצרּפ ןגעוו לקיטרַא ןַא טכעלטנפערַאפ ןַאד
 (ךיוא| זיא רע ,ןעגנולייצרעד עקיצנוק רעקילדנעצ ןופ רעטסיימ רעד רָאנ טינ זיא

 -ץסוצ ,סעסעיפ-רעטַאעט ןופ רעסַאפרַאפ ןוא טסינַאמָאר רערעלוּפָאפ ,(1922:1851) טרעפייז השמ *
 .רענעייל ןטושּפ םענופ קאמשעג ןרַאפ טסַאּפ

 ןדנואושרַאפ ןוא זעמַארג ,ןציװ ,ועדיל ןבירשעג ,(1850 םירַא .בעג) יקסװָאלוטַאז ףלָאװ םחנמ '*

 ,רוטַארעטיל רעד ןופ ךָאנרעד
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 -נוא ןופ םצמ ןקירעדינ םעד ןביוהעגפיוא ןבָאה עכלעוו ,רעביירש עסיודג יד ןופ רענייא
 טנייה יז טָאה םיא בילוצ רָאנ .ןהגרדמ} דנַאטש ןכיוה ַא ףיוא ךַארּפש-סקלָאפ רעזד
 יד ןופ סערעטניא םעד ריא וצ ןעיצוצוצ חוכב ןעוועג זיא רע רָאנ ,טרעוו ַאזַא ןעמוקַאב
 -ַארבַא רעשינואג רעדא :ןעלעדנעמ טימ ךיילגרַאפ ַא טמוק ָאד ןוא ."ןדיי עטעדליבעג
 םימעט ךס ַא בילוצ טָאה ,רוטַארעטיל-סקלָאפ רעקיטנייה רעד ןופ רעטָאפ רעד ,שטיוװָאמ
 זיא סע סָאװ סָאד .ךַארּפש ַא ןופ הגרדמ ַאוַא וצ !ןָאגרַאשז. םעד ןעגנערב טנָאקעג טינ
 ענעבילקעגש ןיא טקורדעגרעביא) "ץרּפ טריפעגסיוא טָאה ,ןעגנולעג טשינ ןשטיוװוָאמַארבַא
 .(74 יז ,;1910 ,ענליוו ,1 '!ב ,?ןטפירש

 "ףעביירש עטסעב עריא ןוא רוטַארעטיל עשינָאגרַאשז ידא לקיטרַא ןטייווצ ַא ןיא
 -לעב טביירש ("קדצ רג, טעמתחעג ,42-29 זיז ,1900 ,עקָארק ,"עילימַאפ עשידיי ידש)
 טימ ןָאט וצ ןבָאה לכ-םדוק רימ ןלעװ ןעלטיּפַאק עקידרעטייוו יד ןיא.. .; ; תובשחמו
 -ַאב ּפָאקסָארקימ ַא ךרוד יװ טָאה רעכלעוו ,ןשטיווָאמַארבַא טימ :עטסערג יד ןופ יירד
 ,ןצופ טימ ;קלָאפ ןשידיי ןופ ךעלדנרעק-סנבעל עטסנגרָאברַאפ יד טשרָאפעג ןוא !כַארט
 ןוא ןבעל ןשידיי םענופ רעקיטש ןסירעגסױרַא טנַאהו רעקנילפ רעזייב ַא טימ טָאה סָאװ
 -םולש טימ :ליפעג זייב רעטיב ַא טימ ןוא לקע טימ ןיירַא םינּפ ןיא ןפרָאוװעג זדנוא ייז
 רַאנ םעד ןזיוועג זדניא טָאה סָאװ ,זדנוא ןופ טכַאלעג ןוא טעּפשעג טָאװ סָאװ ,ןעמכילע
 ,(43 יז) *...לּפעק ןשיפירח:קיציּפש ןשידיי םעד ןוא הטוש םעד ,קעשונתרחב התא ןוא

 -טעטש עשקדיי ערעדנוזַאב יד ןגעוו גנולדנַאהּפָא רעדזטָא ןיא טרָא רעדנַא ןַא ןיא
 פא ךיז תובשחמ-לעב טלעטש ,רעקיסַאלק יירד יד ךרוד טרעדלישעג ןרעוו סָאװ ,ךעל
 בָאה ךיא) ןצרּפ ייב, :טגָאז רע ןוא לטעטשזץרּפ ןקידשרעדנַא-רָאג ,םעיינ םעד ףיוא
 טשרעוצ רימ ןעעז {'ךעלטעטש עשיליופ רעביא עזייר, ןייז ןעניזניא ךעלכעזטּפױה ָאד
 -ָאמַארבַא ייב טשינ ךָאנ ןעניפעג רימ סעכלעוו ,לטעטש םוצ שינעטלעהרַאפ עיינ סָאד
 ,(1478 זיז ,2 'ב ,ענליוו ,ןטפירש ,"ךעלטעטש יירד) * .. .ןעמכילע-םולש ןוא ןשטיוו

 -עלעדנעמ ןוא ןצרפ ןשיוװצ דזישרעטנוא םעד ױזַא טריזירעטקַארַאכ תובשחמוילעב
 טשינ .םיא וצ גנואיצַאב רעיינ ַא טימ לטעטש ןיא קעװַא זיא ,ץרּפ ,רע ; םכילע םולש
 לטעטש םעד טימ ןעוועג ןענייז עכלעוו ,םכילע םולש רעטעּפש ןוא שטיוװָאמַארבַא יו
 יד ךרוד טבעל סָאװ ,םענייא ןופ ןָאט םעד טימ ןבירשַאב סע ןבָאה ןוא ןדנובעגסיוא יו
 רעדנַא ןַא ןופ שטנעמ ַא יװ רָאנ ,ץניװָארּפ רעד ףיוא קעװַא ץרּפ זיא --- ,"ןדקיל ענעגייא
 ,ךעלטעטש עניילק יד ןיא תמאב ךיז טוט |סע} סָאװ ,ןעז טלָאװעג טָאה סָאװ, ,טלעוו
 ,רעבירעד ןוא ..."טרָאד טוט ןעמ סָאװ ןוא טבעל ןעמ סָאװ ןיפ ,טּפָאה ןעמ סָאװ ףיוא
 רערעדנַא ןַא רָאג לטעטש סעצרּפ ןופ קורדנייא רעד זיא; { תובשחמ-לעב רעטייוו טגָאז
 ;עמערָא ,עטעדליוװרַאפ :ַא זדנוא טגייצ לטעטש סעצרּפ . . .לטעטש סעשטיווָאמַארבַא ןופ יו
 ַא זיא לטעטש םוצ גנואיצַאב סעצרּפ .הסיסג ןופ דנַאטשוצ ַא ןיא עסַאמ עקיידנסיוומוא
 סָאד ָאטשינ ןיוש זיא רענױאווַאב ענייז וצ תונמחר םעד ןיא ןוא ,עשיטסימיטעפ-ףיט
 רעפיט רעד רָאנ ,ןשטיוָאמַארבַא ייב סָאד ןעעז רימ יװ ,תונמחר עשידיי עשיפיצעּפס
 ַא טימ ךיז טנגעגַאב רע ןעוו ,שטנעמ ןלערוטלוק-ךיוה ַא ןופ ץרעמש רעניײמעגלַא-רעמ
 ןענַאטשעגּפָא זיא יז ליו ,טױט ןעמַאזננַאל ַא וצ ןרָאװעג טלייטרוארַאפ זיא סָאװ ,עסַאמ
 ,(18-14 זיז ,2 'ב ,ןטרָאד) ?גנולקיװטנַא"ןשטנעמ רעניימעגלַא רעד ןופ
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 סָאװ ,ןכיילגרַאפ ערעייז ןיא רעביירש ענעדזישרַאפ ןענייז ןרָאי עקידרעטעּפש יד ןיא
 ןוא רעטייוו ץלַא ןעגנַאגעג ,ןצרפ ןוא םכילע םולש-עלעדנעמ עשיווצ טכַאמעג ןבָאה ייז
 .רעפיט
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 -ַארעטיל ןוא קיטירק טימ ןבעגעגּפָא קיניײװ ןיז טָאה סָאװ ,(1945-1866) ךלימ בקעי

 ןופ עינָאמעגעה רעד ןגעק טפמעקעג רָאג ןרָאי עלַא טָאה רעכלעוו ןוא גנושרָאפ-רוט

 -רַאפ 1907 ןיא טָאה ,רוטלוק ןוא רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא קיטסירטעלעב רעד

 ןייז ןיא טקורדעגרעביא ,יַאמ ,"טפנוקוצ,) ץרּפ .ל .י ןגעוו גטולדנַאהּפָא ןַא טכעלטנפע

 "עג ןטלַאהעג טָאה ןעמ, :טרָאד טגָאז רע .(2127198 זיז ,?ןעמעלבָארּפ עשיזיײ, ךוב

 ןטסערג םעד רַאפ ,רעקיסַאלק ןשידיי-שיפיט םעד רַאפ םירפס רכומ עלעדנעמ ךעלנייוו

 . ןיימ ןיא גָארט ךיא סָאװ ,גנוטכַא ןוא ערע רעצנַאג .רעד טימ .,רוטַארעטיל רעזדנוא ןיא

 -עג ןיורק עזיד .ןעניינרַאפ סָאד ךיא ליוװ ,רוטַארעטיל רעזדנוא ןופ זיירג םעד וצ ץרַאה

 םירפס רכומ עלעדנעמק : רעטייוו טגָאז ךלימ בקעי ."ץרּפ .ל .י ןופ ּפָאק םעד ףיוא טרעה

 ןופ עלוש רעד וצ ןעגנַאלַאב ןטעברַא ענייז .1881 רַאפ ןופ רוטַארעטיל רעד וצ טגנַאלַאב

 ןוא רעשיטַאּפמיס ,רעפיט ,רעסעב ןָאטעג סע טָאה רע ,תמא  ,ןגָאז-רסומ ןוא ןכַאלּפָא

 זיל רעזיד ןופ ץיּפש רעד ןָא רָאנ רעבָא םיא טלעטש סָאה .ערעדנַא יד ןופ 'דעטסנרע

  ךיז טּפַאכ עלעדנעמ .ריא ןופ סױרַא טשינ לַאפ ןייק ןיא רעבָא םיא טמענ סע .רוטַארעט

 ץרַאה .סָאד ייו טוט םיא .עקוועדַאיענוט ןוא עקוװעטאיּפָאלינג ,קסּפולג ןייק ּפָארַא טּפָא

 טניפעג רע סָאװ דיל ןוא רעגנוה ,טייקיזָאלבעל ,טיורקמוא ,ץומש .עטָאלב רעד ןופ

 | | ..עינלעק רעד ףיוא קידנציז ןכַאז עלַא יד רעבָא טעז רע ,ןטרָאז

 רעד וצ טננַאלַאב ;םכילע םולש ,רעג .םכילע םולש ןגעוו ךָאנרעד טדער ךלימ  .י

 םעד ןופ רעּכַאמכָאנ סלַא רעבָא ,ץַאלּפ ןסיורג ַא ריא ןיא טמענרַאפ ןוא ,עדָאירעּפ רעיינ

 רעמ לסיבַא ,תמא .ןָאטעג טָאה עדייז רעד סָאװ ,ךַאז עבלעז יז רע טוט עלעדנעמ ןדייז
 זיב ךָאנ טָאה ,טנייש סע יוװ ,םכילע םולש ,רעכעלכעלפרעביוא ךיוא סָאדרַאפ ,ענרעדָאמ

 -רָאי-וינ ַא ןיא טציא טכעלטנפערַאפ טָאה 'רע סָאװו ,ןַאמָאר ןטצעל ןייז זיב ,גָאט ןקיטנייה

 זיא שרעדנַא .*...'טפשמ סרימש, ןביירש וצ טרעהענפיוא טינ ,גנוטייצ רעכעלגעט רעק

 ןוא םילשמ ןגָאז ןָאק ,עטלַא יד יוװ טוג ױזַא ןכַאל ןָאקק רֶע ,ץרפ --- ךלימ .י טיול ---

 רע ךיוא .טלעטשעגּפָא טשינ ןויד "יב רעבָא ךיז טָאה רע .עטלַא יד ןופ רעסענ םיזמר

 זיא רע רעבָא ,עקוועדַאיענוט, ןיא טלייוורַאפ טָאה רע ךיוא ,'קספולג; ןייק ןעגנַאגעג זיא

 .עטָאלּב רעזיד ןיא המשנ ַא ןכוז ןעגנַאגעג זיא רע .ליצ רעדנַא ןַא טימ ןעגנַאגעג ןיהַא

 ןעוועג ןענייז ואו !ןענופעגסיוא טרָאד רע טָאה המשנ עקיטרַאסיורג ַא רַאפ סָאװ ןוא

 ןבָאה ייז ,'קסּפולג, ןיא טעיָארעג ךָאד ךיז ןנָאה ייז ? רעביירש ערעדנַא יד ןוֿפ ןגיוא יד

 *ל המשנ עזיד ןעורַאפ טנָאקעג יז ןבָאה יו ,עטָאלב רענעי ןיא טלבַארגעג דָאז

 ןיק טינ טגָאז רע ,טשינ טכַאל רע; :ןצרפ ױזַא טריזירעטקַארַאכ ךלימ בקעי ןוא

 יּפש ןייז טימ .די רחאלכ .,טסבלעז ךיז ןופ סױרַא טמוק רסומ רעד ןוא ןזכַאל סָאד ,רסומ

 רעד ןופ -- המשנ רעד ןופ ךעלעקניוו עטספיט יד ןיא ןיירַא רע טכירק רעדעפ רעקיצ

 דנשירפרעד ןענייז סױרַא טרָאד ןופ טּפעלש רע סָאװ ,תודוס יד ןוא --- ,המשנ רעשידיי

 טָאטשנָא -- -- -- ...שינַארט רעטּפָא ךָאנ ןענייז ,שימָאק טפָא ןענייז ,שיטַאּפמיס ןוא

 סיורג ןייז ,אחרוא בגא ,זיא סעכלעוו ,ןָאטעג סע טָאה םפילש םולש יו ,ןר"מש ןטפשמ ו

 -20ג ז"ז) *...ןירעזעל ַא סר"מש ןופ המשנ יד ףיוא זדנוא רַאפ ץרּפ טקעד ,טסנידרַאפ
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 -עג טיירב טלעוו רעשידיי רעד ןיא ןעמ טָאה ,1911 זיא ,רעטעּפש רָאי רָאּפ ַא טימ

 -גריובעג ןט60 -- סעצרּפ ןוא גָאטנריובעג ןט75 סעלעדנעמ -- ןעייליבוי ייווצ טרעייפ

 ןופ לקיטרַא ןַא ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ זיא 1912 ןופ *טַאלב-חספ סעקינימ; ןיא ,גָאט

 ןטלַא ןַא ןופ זיוה םִערָא א טימ השעמ ַא ."ןירעזעל יד, ןעמָאנ ןטימ גנולייצרעדזץרּפ יד טניימעג *
 ,שיילפ ןייק ,שיפ ןייק ,ןעװעג טשינ זיא שודיק ףיוא ןייװ ןייק ואו ,סטכַאנ-וצ-קיטיירפ רעגערט-רעסַאװ
 רָאנ ןוא ןפָאלש עלא ...ןעקנַאצ ךעלטכיל עקידנשַארג יוװצ יד .תבש ףיוא דמעה שירפ ןייק וליפא
 ..ןָאמָאר ַא סריימש טנעייל סָאװ ,רעטכָאט ערעטלע יד ,טכַאװ ענייא



 333 ץרפ .ל .י טא םכילט טולש ,ס"ומ עלעדועמ ןשיװצ ןתוכײש יז

 -ַארעטיל רעשידיי רעד ןיא םיבוט-םוי ייווצ, ןעמָאנ ןטימ (1945-1883) ןײטשּפע אנּכש
 -נעמ ןופ| ייליבוי רעקיזָאד רעדש :לקיטרַא טעד-טָא ןיא טביירש ןײטשּפע .ש ."רוט
 ,קלָאפ ןשידזי ןצנַאג םענופ בוט-םוי ןלַאנָאיצַאנ ַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאוורַאפ זיא |ןעלעד
 עטסעב יד ןדייז םעד טקירדעגסיוא ןוא לײטנָא ןַא םיא ןיא ןעמונעג ןבָאה ןטכיש עלַא
 יד ןטסעבמַא טריזירעטקַארַאכ טקַאפ רעקיזָאד רעד .ןשטנואוו עטסקיצרַאה יד ,ןליפעג
 ,ש *...טײקיטעט-רוטַארעטיל רעקירָאי-קיצפופ ןייז ןופ ,ןפַאש סעלעדנעמ ןופ טייקסיורג
 -נריובעג רעט60 סעצרּפ --- ,בוטיםוי ןסיורג ןטייווצ םעד ןגעװ רעטייוו טדער ןייטשּפע
 זיא סָאװ ,לבוי-ץרּפ ןטימ ,1911 ןופ ייליבוי םעד ייברעד טכיילגרַאפ ןײטשּפע .ש .גָאט

 : טביירש רע ןוא ,גָאטנריובעג ןטס30 ןייז וצ ,רעירפ רָאי ןעצ טימ  ןרָאװעג טרעייפעג
 ,ץנעגילעטניא רעד ןופ ,הלוגס-ידיחי ןופ בוטיםוי ַא ןעוועג סָאד זיא |1901 ןיא} ןַאד;
 ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ ,סמירפס רכומ עלעדנעמ יוו ייליבוי ,סעצרּפ ,ןייז זיא טציא ןוא
 זיא סיורג טייוו יוו טזייװַאב סָאד .קלָאפ ןצנַאג םענופ סוגסיוא-ןליפעג יד ןיא ,בוט םוי ַא
 סע -- -- -- .רָאי קילדנעצ ןטצעל םעד רַאפ טכַאמעגכרוד ןבָאה רימ סָאװ ,ךלהמ רעד
 ןשינעפרעדַאב עקיטטייג ערעייז ןסקַאװ סע ,ןסַאמ-סקלָאפ ידו ןופ ןייזטסואווַאב סָאד טסקַאװ

 ,ךיז ןקיניארַאפ תוחוכ עטרעטילּפשעצ יד .רוטלוק רעזדנוא טסקַאװ ייז טימ ןעמַאזוצ ןוא
 ןרעוו תומולח עקילָאמַא יד ןוא תונחמ ןופ רעריפ יד ןיוש ןענייז ןרענָאיּפ עמַאזנייא יד

 טריפעגרעטנוא רעירפ טָאה'ס סָאוו ,לכה-ךס רעד ןצרוק ןיא ויא סָאד .טייקכעלקריוו ַא
 ,"ץרּפ .ל .י ןופ ייליבוי רעד -- םעדכָאנ ןוא םירפס רכומ עלעדנעמ ןופ ייליבוי .רעד
 סָאװ געוו קיטש רעד, זַא ,ןענָאטַאב וצ בוח ןייז רַאפ ןיטשּפע .ש רעבָא טלַאה ייברעד
 -- ,ייליבוי סעלעדנעמ .?קיטרַאנדײשרַאפ-ץנַאג, ייז ייב זיא *ןעגנַאגעגכרוד זיא ןעמ
 עטכישעג רעד ןיא לטיּפַאק ןצנַאג ַא טקידנערַאפ ךיז טימ טָאה -- ,ןײטשּפע טביירש
 ,טייצ רעד ןיא ,לטיּפַאק ןסיורג ןטשרע םעד ,ןגָאז טלָאװ ךיא ,רוטַארעטיל רעזדנוא ןופ
 ןיא ,ךעלטיּפַאק עיינ ךס ַא ,ךס' ַא זדנוא רַאפ ףיוא ךיז טנפע ייליבוי סעצרּפ טימ ןעוו
 ךיוא רָאנ ,ןטכענ רעזדנוא ןופ רעטקַארַאכ רעד טשינ ןיוש סיױרַא ךיז טוקיוװ סע עכלעוו
 ,(16-14 ו"ז) *...טפנוקוצ ןוא טרַאוװנגעג רעזדנוא ןופ

 -וצ, ןיא ,ןירָאג .ב טביירש ,גָאטנריובעג ןט-60 סעצרּפ .ל .י וצ גנולדנַאהּפָא ןַא ןיא
 רעשידיי רעד ןיא טכַארבעגנײרַא טָאה ץרּפ .ל .י סָאװ ,עיינ סָאד ןגעוו ,1911 ,"טפנוק
 ,עמרָאפ יד רָאנ טינ ןעוועג זיא יינ ,ליטס רעד רָאנ טיג ןעוועג זיא יינא :'רוטַארעטיל
 ןעוועג זיא סע .רעדליב יד ןופ עיגָאלָאכיסַּפ יד ,המשנ יד ןעוועג ךיוא זיא יינ ןרעדנָאז
 עיגָאלַָאכיסש יד ןעוועג זיא סע ,ללכ םעד ןופ טינ ןוא םענלעצנייא םעד ןופ המשנ יד
 ,"דיי סלַא רָאנ ןדיי םעד ןופ טינ ןֹוא ,ןדיי םעד ןוא ןשטנעמ םעד ןופ

 ןפוא סעלעדנעמ ףיוא ּפָא ךיז רע טלעטש ,עשיצרּפ עיינ סָאד ןענָאטַאב .וצ .ידכ ןוא
 רַאפ גיױא ןַא טַאהעג טָאה -- ,ןיִרָאג .ב טביירש -- ,עלעדנעמ עדייז רעד;:-: ןביירש ןופ
 ןוא ,ןדיי ןייא ןיא קלָאפ עצנַאג סָאד ןרעּפדעקרַאפ וצ טכוזעג טָאה רע .ןדיי ללכ םעד
 רעדָא חרװ טלדנַאה ןוא טדער סע יװ טינ טלדגַאהעג ןוא טדערעג טָאה רענייז דיי רעד
 ןוא תולעמ עלַא טָאה דיי ןייז .דיִי רעשיּפיט ַא טלחנַאה ןֹוא טדער סע יװ רָאנ ,ךורב
 ,פיכעומג ,'רזי, ןסייה טנַאקעג ןבָאה ןענָאזרעּפ ענייז .קלָאפ ןצנַאג םעד) ןופ תונורסח
 ןענייז ױזַא .ןעוועג טינ דיישרעטנוא ןייק טלָאװ סע ןוא 'ןויבא, ,'ןצבק;, ,'רקוח, ,,ףיקת
 ןענייז ייז ןוא ,קסּפולג ןוא קסטאיּפָאלינג ןסייה ייז ...ךעלטעטש ןוא טעטש ענייז ךיוא
 ןיא טנעייל ריא ןעוו ןוא ,םוחת ןשידיי םעד ןיא טָאטש ןוא לטעטש ןדעי רַאפ טסַאּפעגוצ
 ַא יא :תולעּפתה טימ סיוא ריא טפור ,טלדנַאה ןוא טדעה ְךיי ַא יו קרעוו סעלעדנעמ
 +6 ".-.רענייב יד טימ דיי

 סָאד ,עשידיי סָאד רָאנ ןדיי םעד ןיא ןעזעג עלעדנעמ טָאה רעדיוו ןוא, : רעטייוו ןוא
 ,ןייז ...שטנעמ סלַא טינ רעבָא ,דיי סלַא טריסערעטניא רָאנ םיא טָאה דיי רעד ,טסייה
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 ןיא עשידיי סָאד ןסַאפוצפיוא ףיוא קעװַא זיא טפַארק-סגנוטכַאבָאַאב עצנַאג .סעלעדנעמ
 ,(390-389 זייז) *רוטַאנ יד טשידיירַאפ וליפא טָאה רע .ןדיי יד

 -עגנָא טָאה קרעוו ענייז ןיא טגנערב ץרּפ סָאװ ,טייקיינ ןוא טײקשרעדנַא רעד ףיוא
 רָאי ןזיב רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ עטכישעג, ןייז ןיא (---1880) סעניּפ .מ .רד ןזיוו
 ןיא .1911 ,עשרַאװ ,(תובשחמ-לעב ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא ןבעגעגסיורַא) 0
 ןבָאה (160-116 ז"ז) "רעלטסניק-ץזָארּפ רעד -- ץרּפ ,ל .יק גנולדנַאהּפָא רערעסערג רעד
 ןבעל ןשידיי םוצ ןצרּפ ןופ גנַאגוצ םעיינ םעד ןענָאטַאב סָאװ ,ןלעטש ןטרָאד ןוא ָאד רימ

 ,ןטלַאטשעג עשירעלטסניק ענייז ךרוד סױרַא סע טגנערב רע יו ,ןעמעלבָארּפ ענייז וצ ןוא
 .רד טכיירטש ,תישאר .ןגוצסיוא עקינייא ןטרָאד ןוא ָאד ןופ ןעמענסיױרַא ןלעוו רימ

 -טפירש |ןעשידיי| ענרעדָאמ יד ןופ קרעוװ עשיאַאזָארּפ יד ןיאק זַא ,רעטנוא סעניּפ ,מ
 -עג עדייב ןבָאה סָאװ ,ןעגנוטכיר עשירַארעטיל ייווצ ןקרעמַאב וצ ןעוועג זיא רעלעטש
 ןופ ןעגנוקריוו יד םעלַא רַאפ ןעוועג ןענייז סָאד .רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ טמַאטש
 ןבָאה רָאטקעּפס ןוא ןָאזעניד .ןענַאמָאר-סקלָאפ יד ןוֿפ -- םעדכָאנ ,שטיוװָאכַארבַא .י .ש
 ,העּפשה יד ךיו ףיוא טליפעג ,גנַאפנָא ןיא סרעדנוזַאב ,ןפַאש רעייז ןופ לייט ןסיוועגו ַא ןיא
 טָאה םכילע םולש ,טרעקרַאפ ; ר"מש ןופ --- רעטייווצ רעד ,קיד .מ .א ןופ רעטשרע רעד
 ןעגנַאגעג זיא רע סָאװ ,םעד טימ יו ןטלַאה וצ סיורג רעמ ךיז סָאװ טימ טַאהעג טשינ
 ,"םירפס רכומ עלעדטנעמ ןופ געוו םעניא ךעלכעזטּפיוה

 עדמערפ ןופ טירטניירַא רעד, ןדנוברַאפ זיא --- ,סעניּפ ,מ טביירש -- ,ןצרּפ טימ
 -טסנוק רוטַארעטיל רעד ןיא ןעגנערבניירַא סָאד ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא ןעגנוקריוו

 םורַא-ױזַא ."ןרוטַארעטיל עשיאייּפָארייא יד ןופ ןעמונעגסױרַא ,ןצנעדנעט ןוא ןעמורָאפ
 רעצנַאג רעד ןופ רעלעטשטפירש רעשיאיּפָאריײא רעמ ןוא רעטסנרעדָאמ רעד ץרּפ; זיא
 ,"{ךוב ןיא} ָאד ןעלדנַאהַאב רימ סָאװ עכָאּפע

 -ַאב רעמצלַא טלעוו רעשירעפַאש-רוטלוק רעשידיי רעד ןיא ןָא ןעמ טביוה ױזַא טָא

 ןוויטָאמ ןפַאש ןייז ןיא טעז'מ ןוא טייצ רעקיטפנוקוצ רעד רַאפ ןצרּפ ןופ עלָאר יד ןפיירג
 טשינ ךיוא ןוא רעביירש עקידרעירפ יד ייב ןעזעג טשינ טָאה ןעמ סָאוװי ,ןטנעמעלע ןוא
 עשיפיצעּפס רעמיץלַא טקורעגסױַא ןרעוו ייברעד ןוא ןעמסילע-םולש ןוא ןעלשרנעמ יינ

 ,ןכירטש עשיצרּפ

4 

 -עג טָאה ץעמע ןעוו ,ןרָאי עלַא ךעלדנעטשרַאפ ,טקרעמַאב ןיוש יװ ,ןעוועג זיא סע

 ,עלעדנעמ -- גניליירד ןשירַארעטיל ןשידיי ןסיורג םעד ןופ םענייא ןלײטסױרַא טלָאװ
 ,ןטייקרעדנוזַאב יד רעפרַאש-סָאװ ןענעכייצוצנָא טימַאב ךיז רע טָאה -- םכילע םולש ,ץרּפ
 רעפיט ןייז ןיא ןָאטעג טָאה ,לשמל ,ױזַא .יירד יד ןופ םענייא ןדעי ןופ ןטיײקיטרַאנגיײא

 -יורג ןייז ןיא ןבעגעג טָאה רע סָאוו ,(1943-1865) יקסווָאלטישז םייח .רד גנוצַאשּפָא-ץרּפ
 ,טיוט סעצרּפ ךָאנ םישלש יד וצ (1915 ,לירּפַא) טנווָא-הרכזה ןפיוא ןטלַאהעג ,עדער רעס
 יױוצ ערעדנַא יד ןוא ןצרּפ ןשיווצ סעיגָאלַאנַא עקידנעייג:טייוו רע טכַאמ עדער רעד ןיא
 ,םכילע םולש ןוא עלעדנעמ --- רעביירע עסיורג

 -קע רעלַאנָאיצַאנ רעד רַאפ --- ,יקסווָאלטישז .ח .רד טגָאז --- ,גנוטיידַאב סעצרּפש
 יד ןופ רענייא ןעוועג זיא רע סָאװ ,ןיילַא םעד ןיא טגיל קלָאפ רעזדנוא ןופ ץנעטסיז
 -רָאפ טשינ ךיז ןענָאק רימ סָאװ ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ רעפַאשַאב עטסקיטכיוו
 עלעדנעמ ןָא ןלעטשרָאפ טשינ ךיז ןענָאק רימ יוװ ,םיא ןָא רוטַארעטיל עשידזי יד ןלעטש
 ןופ רעוו ,הריקח ַא ןיא ןזָאלנײרַא טשינ ָאד ךיז ןלעוװ רימ .םכילע םולש ןָא ןוא ס"ומ

 םעד חשל רימ ןזומ סָאד רעבָא ,רעטסערג רעד זיא רעקיסַאלק עסיורג יירד ערעזדנוא
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 רעמ טשינ ןעוועג טייצ עגנַאל ַא זיא ס"ומ עלעדנעמ זַא ,ןריטַאטסנָאק תמא ןשירָאטסיה
 רע .םוקינוא רעשזרַארעטיל ַא ,טליוו ריא ביוא ,ָאי .דָאזיּפע רעטנַאכערעטניא ןַא יו
 יד ןעוועג טינ טלָאװ סע ןעוו .זָאירוק ַא ןבילבעג ,טעטילַאינעג רעצנַאג ןייז ייב ,טלָאװ
 סעלעדנעמ ןופ ץנעטסיזקע יד .שידיי ןיא ןפַאש ןשידיי םעד ןופ גנולקיװטנַא עקידרעטייוו
 םכילע םולש ךיוא .רוטַארעטיל ַא ןופ ץנעטסיזקע יד טריװַאק טשינ ךָאנ טָאה ןפַאש
 ןקידמַאז ַא ןיא סיזַאָא רעכײר-שיּפָארט ,רעכייר ַא ,דָאזיּפע ןַא ןביילב טנָאקעג טלָאװ
 -נָא רעד .ןפַאש ןופ עיצידַארט ַא ןצרּפ טימ ןביוהעגנָא טשינ ךיז טלָאװ סע ןעוו ,רבדמ
 "עג קיטרַא-ןדאקסאק זיא רעכלעוו ,לרעסַאװ-גרַאב ַא יו סיוא טעז ןפַאש סעצרפ ןופ ביוה
 ענעסָאלשרַאפ טקעוװעג ןשיור ןייז ךרוד רע טָאה טוטעמוא ןוא ,ולעפ וצ זלעפ ןופ ןעגנורּפש
 -ניא ןוא ףור-גנילירפ ןייז ףיוא ןפורעגּפָא קידיירפ ךיז ןבָאה סָאװ ,ןלַאװק ןוא ןעלסילש
 ,"םָארטש ןקיטכעמ ןקיטציא םעד ןיא ןסָאגעגפיונוצ ךיז םיא טימ םענייא

 רעזדנוא ןופ סוינעג רעד טָאה --- ,יקסווָאלטישז .ח .רד רעטייוו טגָאז --- ,ןצרּפע
 ןכַאמ ךעלגעמ סָאד טינ -- ןדנוב:רַאפ ןַייז לָאז ןּפַאש ןייז טימ זַא ,היכז יד טקנעשעג קלָאפ
 ןוא ס"ומ עלעדנעמ טימ ךיז רע טלייט דובכ םעד ןוא -- ,רוטַארעטיל רעשי יי ַא ןופ
 רעשידיי רעד ןופ טעטיאוניטנָאק יד ,טייקנסירעגרעביא-טינ יד רָאנ -- ,ןעמכילע םולשא
 ןופ סולפ ַא ןיא ןדָאזיּפע עלַאינעג ענלעצנייא הרוש ַא ןופ גנולדנַאוורַאפ יד ,רוטַארעטיל
 ,"קלָאפ םעד גנולקיװטנַא ןוא ןבעל טיג סָאװ ,ןבעל ןוא גנולקיוװטנַא

 יירד יד ןופ ןדעי ןופ ןלָאר יד טלייטעגסיוא טָאה יקסווָאלטישז .ח .רד יװ טָא ןוא
 -ייא ןדעי טיג רע יװ ןוא ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ רעקיסַאלק יד ,רעביירש עסיורג
 ;קידריוקרעמ תמאב זיא סע, :ןליפרעד וצ ןבָאה ייז סָאװ ,ןבַאגפיוא עלעיצעּפס םענ
 םולש ,םירפס רכומ עלעדנעמ ןופ ,רעקיסַאלק עסיורג ערעזדנוא ןופ קרעװ יד ריא טנעייל
 יז ןעגנערב ליפעג ןיא ןָאט-טנורג ןכלעוו ,ךיז ריא טגערפ ןוא ,ץרּפ ,ל .י ןוא םכילע
 ייז יװ טַארוקַא ,סיוא ךייא טכוד ױזַא -- ,ןבעל ןשידיי םענופ רעדליב ערעייז טימ סױרַא
 טלײטרַאפ ,ןַאלּפ ןטעברַאעגסיואזטוג ַא ךָאנ ןוא םענייאניא טדערעגפיונוצ ךיז ןטלָאװ יירד
 רעה ןיא ןטלַאה רימ ואוו טשרָאקָא ייז זייװַאב ,עלעדנעמ ,וד :ךיז ןשיװצ טעברַא יד
 ןזָאל !השקשינ .קלָאפ רעזדנוא ךיז טניפעג סע הכרעמ רענייש ַא רַאפ סָאװ ןיא ,טלעוו
 רעזדנוא ףיוא ןלַאפעגסיוא זיא סָאװ ,ןבעל םענעי ןופ םעט םעד ןָאט ליפ ַא לסיבַא ייז
 ןכעלגעט-גָאט ןטושּפ םעד ,םדו-רשב ןטושּפ םעד ייז זייװַאב םכילע םולש ,וד ןוא ,קלח
 ,תועונת ןוא סעיַאװַאװ ענייז עלַא טימ ,טייג ןוא טייטש רע יװ ,ןרעזדנוא עלעשסנעמ
 סָאװ ,תכורּפ םעד ףיוא לסיבַא ביוה ,ץרּפ ,וד ןוא ...תולעמ ןוא תונורסח ענייז עלַא טימ
 -:ואוו רַאפ סָאװ ,ייז ןזייװַאב .קלָאפ רעזחנוא ןופ ןבעל עקיטסייג סָאד ייז רַאפ טלעטשרַאפ
 וצ טרעהעגפיוא גנַאל טשינ טשרע ןבָאה רעדָא ,םיא ןיא ןזיורב סע ןטפערק עכעלרעד
 ערעזדנוא רעביא ךיז ןביוה סָאװ ,ןעלמיה עכעלדנעמוא יד ייז רַאפ טקעלּפטנַא ,ןזיורב
 ןדער סע טעוו יװ ,ןעז רימָאל .ייז ןיא ןעלקניפ סָאװ ,ןרעטשי עקידנצנעלג יד ןוא ,ּפעק
 ,"טימעג רעייז וצ

 -ץטיל רעשידיי רעד ןופ עיסימ עשירָאטסיה-רוטלוק עסיורג יד קידנעמענפיוא ןוא
 עשידיי סָאד..., :'קסווָאלטישז ,רד רעטייוו טגָאז ,רעביייוש עסיורג עריא ןופ ןוא רוטַאר
 טָאה ,ןבעל ןייז ןופ ןעמרָאפ |עטרעטלערַאפ) עטעטלַארַאפ יד ףיוא קידנקוק טינ ,קלָאפ
 ןוא ,ןיײזטסואווַאב ןוויסערגָארּפ ןכעלטנפע םעד ןיא ןרעוו טריטיליבַאהער רעדיװ טזומעג
 -עטיל רעשידיי רעזדנוא ןיא עדָאירעּפ רעשי סַאלק רעד ןופ ןיז רעטסקינייוועניא רעד
 .. .טלעוו רעשידיי רעטלַא רעד ןופ עיצַאטיליבַאהער רעד ןיא ןײטשַאב טזומעג טָאה רוטַאר
 ,רענקיטש ןייז ףיוא רענייא רעדעי סָאד ןעוט ץרּפ .ל .י ןוא םכילע םולש ,סייומ עלעדנעמ
 זופ ןדנעטשמוא יד טיול ןוא רעטקַארַאכ רעייז ןופ ןטפַאשנגייא עלעודיווידניא יד טיול
 -ַאט רעייז ןופ ןָאט-טנורג רעד ןרָאװעג טמיטשעגנָא זיא סע רעכלעוו ןיא ,טייצ רעד
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 טָאה להק רעד ןעוו ,טייצ ַא ןיא ןרָאװעג טדימשעגסיוא זיא טנַאלַאט סעלעדנעמ ...טנַאל

 םעד ןיא ןעקנורטרַאפ ןעוועג ןענייז ןסַאמ יד ןעוו ,תוחומ עשידיי יד רעביא טשרעהעג ךָאנ

 -דמערפרַאפ רעטולָאסבַא ,טײקטזָאלעגּפָא ,תולד ןכעלשטנעממוא ,טייהנסיוומוא ןופ ּפמוז

 ,הסנרּפ רעקידובכב רערעכיז ַא רַאפ ריקמ זיא סע ןכלעוו ַא ןָא ,טלעו רעד ןופ טייק

 עכעלשטנעמ ,גנורעלקפיוא ,גנודליב ןרעדָאפ וצ זיא סע ךעלרעכעל יו ,טעז עלעדנעמ

 םענופ תודוסי עלַאיצָאס יד טעז רע .עטמולחרַאפ ןוא עקירעגנוה ןפיוה ַא ןופ תוגשה

 :ץַאז ןטושּפ םעד טימ טייצ-הלכשה רעד ןופ ןלַאעדיא יד טריקיטירק ןוא ןבעל ןשידיי
 -ףָארטש ןייק טשינ ,טסעטָארּפ ןייק טשינ ...'ןסע ןייק רַאפ ץנַאט רעד טשינ טייג סע;

 ןוא ,תונמחר ןוא רעצ ןכעלדנעמוא רָאנ ,עגַאל עשידיי יד סױרַא םיא ןיא טפור דיר

 ..."ןצרַאה רעזדנוא ןיא ןירַא רע טגנערב ליפעג םענעי

 -עגנָא טױעוװ --- ,יקסווָאלטישז .ח .רד רעטייוו טגָאז --- ,טנַאלַאט טמכילע םולש

 רעי 70 ןוא רע-60 יד ןופ ןעמחָאּפער עלַארעביל יד ,טייצ רערעטעּפש ַא לסיב ַא ןיא טמיטש

 רעד -- -- -- ...ןבעל עשידיי עטרעקיוהרַאפ סָאד לסיבַא ןכיילגסיוא ןָא ןביוה ןרָאי

 ןיא ןוא סיוא זייווכעלסיב ךיז !טלשטנעמ, ןעמ ; טרעסעברַאפ טרעוו דמעמ רעשימָאנָאקע
 ריא ףיוא טזייו רע סָאװ ,םעד ךרוד ...גנולקיװטנַא עקיאוד ַא טקניוו טפנוקוצ רעד

 -לוק ןקיטרַאנגיא ריא ןוא .עסַאמ יד ,יז טריל רע סָאװ ,דעטקַארַאכ ןכעלשטנעמ-שידקי

 == == -- ...ןבעל ןלערוט
 ַא ןעוועג זיא סע שטָאכ) ןעמוקעג זיא ץרפ ןעוו ,טייצ יד ןיוש זיא שרעדנַא רָאג

 טקריוװַאב סעצרּפ ןופ ןפוא רעד זיא שרעדנא רעמ ךָאנ ןוא (רָאי רַאּפ ַא ןופ עגַארפ

 יח .רד .ןפַאש ןייז ןופ רעטקַארַאכ רעד זיא אליממ שרעדנַא ןוא הביבס רעד ןופ ןרעוו

 לּפמעטש רעד טגיל טנַאלַאט סעצרּפ ףיוא, :עדער ןייז ןיא רעטייוו טגָאז יקסווָאלטישז

 זיא טײצ-ןעמָארגָאּפ רעד ןופ טייקרעטיב עצנַאג יד ןעוי ,ןרָאא רעקיצכַא ףוס םעד ןופ

 -רעדיוו רעלַאנָאיצַאנ רעד ןופ םעלבָארּפ סָאד ןוא .ןרעדָא ערעזדנוא ןיא ןיײרַא ןיוש

 הבושת ערָאלק ַא טרעדָאפעג ןוא ןבפעל ןיא ןרָאװעג טלעטשעגקעוַא ןיוש זיא גנוכַאמטוג

 ייב יװ ,עלַאיצָאס ןייק טשזינ טציא ןיוש זיא הלאש יד . . ."ןייז-טשינ, רעדָא *ןייז, ףיוא

 סָאװ ,עשירָאטסיה ַא זיא יז ,ןעמכילע םולש ייב יו ,עלערוט;וק ןייק טשינ ,ןעלעדנעמ

 ,"קלָאפ רעזדנוא ןופ ןבעל ןכעלטכישעג ןצנַאג םעד טימ ןענעכער ךיז זומ

 ,טלעוו עטלַא יד טריטיליבַאהער -- ,יקסווָאלטישז .ח ,רד רעטייוו טגָאז --- ,ץרּפ,
 טריפ רע סָאװ ,םעד ךרוד סָאד טוט רע ןוא ,ןיז ןכעלטכישעג ןייז ןיא קלָאט עצנַאג סָאד

 רעד וצ ,ןפַאש ןכעלטכישעג רעזדנוא ןופ עדָאירעּפ רעטסטנעָאנ רעד וצ דָארג) וצ זדנוא

 טלגָאהעג קרַאטש ױזַא ןבָאה סע רעכלעוו ףיוא ,עדָאירעּפ רענעי וצ ,תודיסח ןופ עדָאירעּפ

 ןיא ןעלעדנעמ ןיײרַא ןעמ טמענ -- -- -- ...קיטירק רעשהלכשה רעד ןופ ןלייפ יד

 ןשיטסימיסעּפ םעד ןיא ןלַאפנײרַא םייח לעב רעצ ןוא תונמחר סיוא ךָאנ ןעמ ןָאק ,ןצױַאה

 ןצרַאה ןפיוא רעכעליירפ טרעו ,ליפעג ןפיוא ןקריוו ןעמכילע םולש ןעמ טזָאל ;שואי

 "עגכרוד רעבָא ךיז ןעמ טזָאל .ןוחטב ןרָאלקמוא ןַא וצ טריפ קלָאפ םוצ עביל יד ןוא

 רַאפ ,ףמַאק ןשירָאטסיה ןשידיי םעד רַאפ ץרא-ךרד ןסיודג ןייז ןופ ,ןצרּפ ןופ ןרעוו טּפָאז

 וצ טכַארט ַא קילגמוא ןַא טרעװ טלָאמעד זיא ,ןוחצנ ןוא טַאט וצ טשרָאד ןקיטולב ןייז

 .?ןדגיױװשרַאפ לָאז קלָאפ ַאזַא זַא יָאט

 ַא ןיא ,רעטעּפש רָאי 25 טימ ,1940 ןיא ןוא .,1915 ןיא ןרָאװעג טגָאזעג זיא סָאד

 סעצרּפ וצ ןטלַאהעג טָאה יקסווָאלטישז .ח .רד סָאװ ,*ףמַאק ןופ איבנ ועד -- ץופ, עדע-

 -טנפערַאפ ןענייז ץרּפ .ל .י ןגעוו יקסווָאלטישז .ח .רד ןופ ןעלקיטרַא יד) טיײצרָאי ןט"-5

 ,"גַאלרַאפ-ףוקיאק ,"ץרּפ .ל ,.י, לכיב םעניא ןוא *קנַאדעג ןוא עיזיוו; ךוב ןייז ןיא טכעל

 ייוצ ענייז ןופ ןצרּפ סיוא-ןלייט סָאװ ,ןכירטש ןוא ןטנעמעלש טכוזעג רעדיוו טָאה (1

 ןעמונרַאפ ןבָאה סָאװ ,סעמעט עייב ףיוא טריגַאער סרעדנוזַאב טָאה ץרּפ .רעלטייצטימ



 337 ץופ .ל י טא סכילע'םולש ,ט"ומ עלעדנעמ ןשיװצ ןטכייש יד

 סעמעט עקידנגיל-רעכעה יד ןבָאו ע"ש ןוא עלעדנעמ תעכ; ,שטנעמ בענרעדָאמ םעד

 ןופ ןשטנעמ יד יו טלעטשעגרָאפ ךיז טפַאשרענעיײל |רעייז| יד ןוא טייז ַא ןָא ןזָאלעג

 רעד ,קלָאפ ןצנַאג םעד וצ ,טייצ רעד ןופ ןפמַאק עקיטסייג יד טימ ץרּפ ךיז טדנעוו ,קלָאפ
 ,"ןסַאמ יד יו עיצנעגילעטניא

 -עט רעד ןיא לעטשנייא םעיינ םעד טימ ןיושש :טנָאטַאב יקסווָאלטישז .ח .רד ןוא
 ןוא ס"ומ עלעדנעמ --- רעקיסַאלק עקידרעירפ ייווצ יד ןופ ּפָא ץרּפ ךיז טדייש קיטַאמ
 .. ."םכילע-םולש

 ,ןעמ טקרעמַאב ךַאז ַא ךָאנ ןוא..., :טגָאז ןוא רעטייוו טייג יקסווָאלטישז .ח ,רד ןוא
 ביױהנָא םעד ייב ןעייטש סָאװ ,ןזיר יירד יד-טָא ןשיווצ לעלַארַאּפ ַא ןריפ ליוו ןעמ ןעוו
 -ַאט סעצרּפ ןופ טייקיטרַאנגייא יד טקרעמַאמ ןעמ .רוטַארעטיל רענרעדָאמ רעזדנוא ןופ
 -רַאפ ץנַאג ,ךעלריטַאנ ,ןענייז ןעמכילע-םולש ןוא ןעלעדנעמ ןופ ןטנַאלַאט יד ךיוא .טנַאל
 ךירטש רעטסקיטכיוװ רעד .ןכירטש עקידתופתושב עסיוועג ט'רָאפ ןבָאה ייז רעבָא ,ןדייש
 ןבעל ןשידיי ןטרעדלישעג םעד וצ רעלטסניק עדייב יד ןופ גנולעטש יד זיא רערעייז

 -- םכילע-םולש יא ,עלעדנעמ יא -- עדייב .ןעניושרַאּפ עטרעדליששג בור סָאד וצ ןוא
 -עטש יד :ןעגנוריסַאּפ ןוא ןעניױשרַאּפ עטרעדלישעג יד ןופ ןסיורד ,ןגָאז וצ ױזַא ,ןעייטש

 "וה"דלימ בור סָאד ,ןעלעדנעמ ייב לופ-תונמחר רעדָא שיטירק:-ףרַאש בור סָאד זיא גנול
 רעמ ךיוא ןענייז אפוג ןענױשרַאּפ יד ןוא .ןעמכילע-םולש ייב לופעביל ןוא שיטסירָאמ
 ,ןָאטעג יז טימ טרעוװו סעּפע ;סעּפע ןעוט ייז טינ .וויסַאּפ רעקינייו רערָא

 ..טלעוו סעצרּפ ןיא ןיירא טערט ןעמ ןעוו ,שרעדנַא ץנַאג

 -1871) שָאוהי ןופ גניקרעמַאב עקידאזרוא-בגא יד טנַאטערעטניא זדנוא רַאפ זיא סע
 רימ סָאװ ,ךיילגרַאפ רעד ןוא ץרּפ .ל .* רעביא "ןעגנוטכַארטַאבק עצרוק ענייז ןיא (7
 טשינ זיא רשפא; :שָאוהי ,טביירש רע ,ןצרּפ ןוא ןעמנילע םולש ןשיוװצ םיא ייב ןבָאז
 רעבָא .ייז ןשיווצ ןלעלַארַאּפ ןעיצ ןוא ןטייווצ ַא טימ רעטכיד ןייא ןכיילגרַאפ וצ טכעו
 רעד ןופ ןלייז ערייב .םכילע םולש סױרַא קידנליוו טשינ טגנירּפש ןצרּפ ןעמ טנָאמרעד

 רעביירש ייווצ יד טָא זַא ,קיטכיר דעייז טקרעמַאב ׂשֲאֹוהְי ןוא .?רוטַארעטיל רעשידיי
 ןיא ךיז טָאה ןפַאש עשידיי עצנַאג סָאד עכלעוו ןשיווצ | ןסולָאּפ | ןלָאּפ ייווצ יד, ןענייז
 טרעוו םענייא ןופ תוהמ רעד רעבָא .ןטייווצ ןופ ךוּפיה רעד רשנייא ,טיירדעג טייצ רעייז
 א !גנוקרעמַאב עכעלפערט ַאּרַאס *. .ןרעדנַא םעד ןופ תוהמ םעד ךרוד רערעלק
 ,רעירפ ןרעוו ןריובעג לָאז רע ןעוו .טעּפש-וצ ןרָאװעג ןריובעג זיא טכילע םולש; : רעטייוו
 רבחמ םעד ןופ המיתח יד ךיג טרילרַאפ ןפַאש ןייז סָאװ ,דראבסקלָאפ ַא ןעוועג רע טלָאװ
 גייצקרעוו ןייק ךָאנ זיא ןצרּפ רַאפ .ירפ וצ ןעמוקעג זיא ץרּפ .רָאלקלָאפ טרעוו ןוא
 -טיירטש ןוא סעשעקעב ןיא ןָאטנָא טזומעג תומולח ענייז טָאה רע .ןעוועג טיײרגעגנָא טשינ
 טָאה ןענייוו ענייז .טַאהעג טשינ טנַאה רעד וצ םישיבלמ ערעדנַא ןייק טָאה רע לייוו ,ךעל
 ,"ךעלסדה ןיא םימשב ענעבילקעג ענייז ןוא ,הלדבה ןוא שודיק ףיוא ןריוורעס טזומעג 'וע

 ךָאד טָאה ץרּפ .קיטכיר ןעניז ןסיוועג ןיא זיולב עקַאט ,ןעגיז ןסיוועג ַא ןיא זיא סע
 ,םילכ ענרעדָאמ רָאג ןיא ןוא ענױעדָאמיץנַאג ןיא ןעגנושַאש ענייז ןופ ליפ ןבעגעג ךיוא
 עיינ ןיא ןפַאשעג ץרּפ ךָאד טָאה .ןעלגָאל עיינ רָאגו ןיא ןייוו ןטלַא ןבעגעג טפָא טָאה רע
 ,עטסטריניּפַאר ןוא עטטנרעדָאמ יד ןיא ,ןעמרָאפ-טטנוק

5 

 -עג זיא סָאװ ,ס"ומ עלעדנעמ טימ ןצרּפ ןופ ךיילגרַאפ רעד טנַאסערעטניא זיא סע
 .רעביירשו עשיאיירבעה עקיטרָאד יד ךרוד לארשי-ץרא ןיא לָאמַא ןרָאװעג טכַאמ

 לעוּפח, לַאנרושװ ןשיאיירנעה םעד ייב ןענישרעד ופי ןיא זיא טוט טעצרּפ ךָאנ
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 -גיא רעייז טימ ,ןצרּפ טעמדיוועג ,1915 ינוי ןט2 םעד ,רעמונ רעלעיצעּפס ַא "ריעצה

 ,(לאלצ .ב .ח טעמתחעג) רענערב .ח .י ,שטיװָאניבַאר .ז .א ןופ ןעלקיטרַא עטנַאסערעט

 ןלעו רימ .גרעבנייטש בקעי ,ןויצ-ןב .ש ,ןימינב 'ר ,שאראב רשא ,שטיוװָאניבַאר בקעי

 ןייז ןיא טכַאמ שאראב רשא סָאװ ,ןצרּפ ןֹוא ןעלעדנעמ ןשיווצ ךיילגרַאפ טעד ןעגנערב ָאד

 .טיוט סעצרּפ ךָאנ ןטלַאהעג טָאה רע סָאװ ,עדער ןייז ןיא --- ,גנולדנַאהּפָא רערעסערג

 רעקיאור ַא ןעוועג זיא ס"ומ עלעדנעמ...; :ןרעדנַא ןשיווצ טביירש שאראב רשא

 ןבעגוצוצ טימַאב ךיז טָאה רע ,עזַארפ עדעי ןגיואוועג ןוא ןטסָאמעג טָאה רע ,רָאטּפלוקס

 םעד ןפרָאװעגרעטנוא טָאה רע ןוא רעדקיב ענייז טייקטעליוב ןוא טייקפרַאש רעמ"סָאװ

 -שמנעבעג ןוא רעסיורג רעצנַאג ןייז טימ .קנַאדעג ןייז וצ לַאירעטַאמ םעד ,ףָאטש-יור

 ןופ טעברַא יד טנרעלעג טָאה רע ןעמעוו ,רעביירש רוד ןרעגניי םעד ףיוא העּפשה ךעט

 טייצ רעד ןיא ןטכַאבָאַאב וצ קיאור טנרעלעג ךיוא ןוא ךַארּפש יד ןפיילש ןוא ןרעדליש

 ןבעגעג טשינ ,לגנַארעג ןייז ןיא ןבעל סָאד ןזיוועג טשינ רעבָא רע טָאה ,םערוטש ןופ

 ןבעל סָאד ןעזעג טָאה עלעדנעמ .קערש רעשימוהת ריא ןיא המשנ עכעלשטנעמ יד זדנוא

 ןופ ןשינעפיט עפיט יד ןיא ןעגנורדעגניירַא טשינ טָאה רע ,דנַאטשוצ ןטליקורַאפ ַא ןיא

 -עשזדנָאלב עריא טשינ רעבָא ,המשנ רעד ןופ סעיאוואה יד ןעזעג טָאה רע .המשנ רעד

 ןייז .ןפַאש ןייז ןיא ץרּפ ןעוועג זיא שרעדנַא רָאג ...רוקמ םענופ טייוו-ץעגרע ןשינ

 .וצרעד טגנערב סָאװ ,טײהנעגנַאגרַאפ רעטייו רעד ןופ טשינ הקיני ריא טיצ קיטנַאמָאר

 -ופ טּפעש ץרּפ .קידנרידיצעד ןייז לָאז טנעמָאמ רעשיגָאלָאעכרַא-וויטַארָאקעד רעד זַא

 -ַאב יד רָאנ ,שיטנַאמָאר גנופַאש יד טכַאמ ףָאטש רעד טשינ ןוא .ןבעל ןקימורַא םענ

 -רעד-סנבעל יד וצ טסַאטנַאפ ןוא רעקיריל ַא ןופ גנואיצַאב יד ,רעפַאש םענופ גנואיצ

 העּפשה ריא ןוא ,לּפַאצ ליפ ךיז ןיא טגָאמרַאפ ןפַאש שיטנַאמָאר ןימ אזַא .ןעגנונייש

 -סנבעל ןוא ןוויטָאמ-סנבעל ףיוא ךיז טציטש יז לייוו ,סיורג סרעדנוזַאב רעבירעד זיא

 -- ,רעפַאש יד ןענייז ךעלקילג .ץרַאה סרעזעל ןיא ןעמורב ןוא ןעגניז סָאװ ,ןעגנַאזעג

 םעד ןפַאשרַאפ יז עכלעוו ,דיירפ עשיטעטסע יד סָאװ -- ,שאראב רשא רעטייוו טגָאז

 רעד טימ ןבעל םענֹופ וויטָאמ ןשיריל-ךעלשטנעמ םעד ךרוד טײלגַאב טרעוו ,רענעייל

 טשינ ןרעוו ייז סָאװ ,הכוז ןענייז רעלטסניק עכלעזַא .ןבעל םענופ טייקגנוי ןוא טייקשירפ

 יד -- לאיחי זיא שטשוטמ ןוא ענדָאמ .טבילעג קרַאטש ךיוא ןרעוו רָאנ ,טרערַאפ רָאנ

 עטלַא ענייז ןוא ןבעל ןייז ענדָאמ רעכיז זיא סע ,'עגפנו ץיצה, סעצױּפ ןופ טלַאטשעג

 טגָאמרַאפ ןטלָאװ אפוג רימ יוװ ,רימ ןליפ ,גנולייצרעד יד ןענעייל רימ זַא רעבָא ,ןצכעוט

 סעד טמיורט סָאװ ,רעמיורט םעד ןַאמנגנוי ןכעלקילגמוא ןעמערָא םענעי ןופ סעפע

 ,י"ץרּפ ,ל .י; --- שאראב רשא) * . . .ץיזַאטנַאפ רעקנַארק ןייז ןיא עביל ןוא ןבעל ןופ םולח

 ,(11 יז ,16 'נ ,1915 ,"ריעצה לעוּפה
 רעד ,עלעדנעמ יװ טשינ, :שאראב רשא רעטייוו טביירש לקיטַא ןבלעז םעניא ןוא

 -רַאּפ ענייז טימ ןבעל עשידיי סָאד ןעזעג טָאה ,ןדּפק ןוא רעגולק רעד ,דיי רעשיווטיל

 ַא זיא ןדלעה ןוא ןטלַאטשעג יד וצ ענייז גנואיצַאב יד .ץרפ ןעזעג סע טָאה ,ןעניוש

 ןימ ַאזַא .תוקבד ןופ גונואיצַאב ַא ,לארשי תבהא; רענייר ןופ גנואיצַאב א ,עשידיסח

 -קַארַאכ ןכעלדניפמע ןַא טגָאמרַאפ סָאװ ,דיי ןשיליוּפ ַא ייב רָאנ ךעלגעמ זיא גנואיצַאב

 ןוא ןקידנטעּפשּפָא ןייז טימ דיי ןשיווטיל םוצ ץַאזנגעק ןיא עיזַאטנַאפ עכַאו ַא ןוא רעט

 ,(12 'ז ,ןטרָאד) *רעטקַארַאכ ןקידנריזילַאנַא-קידיינש

 םעד ןוא בר רעקסירב ןופ דיישרעטנוא םעדז-טָא טנַאטַאב אפוג ץרּפ יװ טָא ןוא

 :בר רעקסירב םוצ טגָאז יבר רעלַאיב רעד .ןיבר רעלַאיב

 !הרות רעייא זיא דסח קנופ ַא ןָא .יז זיא םימחר ןָא !ןיד עמַאס זיא הרות רעייאק

 -וק ,םיקוח ענרעזייא ,תשוחנו לזרב עמַאס ...םעטָא ןעיירפ ןָא ,החמש ןָא רעבירעד ןוא

 "...!הלוגס ידיחי רַאפ ,םידמול רַאפ ,הרות עכיוה עמַאס ןוא .םיניד ענרעּפ



 39 ץרפ .ל .י טא םכילט'םולש ,טיומ עלעדנעמ ןשיװצ ןתוכייש יד

 טָאה סָאװ ,רימ טגָאז ןוא; :בר רעקסירב םוצ יבר רעלַאינ רעד טגָאז רעטייוו ןוא
 ןטסָארּפ ןרַאפ ,הכאלמ-לעב ןרַאפ ,בוצק ןרַאפ ,רעקעה-ץלָאה ןרַאפ ? לארשי ללכ ןרַאפ ריא

 ףוג רעד רָאנ זיא יז לייו ,ןקורט ןוא טרַאז .זתרוּת רעיא ןועוועג זיא טרַאה . .?ןדיי

 ידיחי רַאפ רָאנ זיא הרות רעיא -- -- -- ...!הרות רעד ןופ המשנ יד טשינ ןוא
 !לארשי ללכ ףױא ןעור זומ הניכש יד !לארׂשי ללכ רַאפ טשינ ,םינדמל רַאפ ,הלוגס
 .("גרעב ייווצ ןשיווצ , -- ץרּפ .ל .י) *...לארשי ללכ ןופ המשנ יד זיא הרות יד םורָאװ

 ןוא ךיו ןריזירעטקַארַאכ קידנצנעלג ַא אפוג ןצרּפ ךרוד ָאד) רימ ןרעה ,ליוװ ןעמ זַא
 .טנכערעגנירַא עלעדנעמ -- רעביירש עשידיי יד ןופ טייקשרעדנַא ןייז
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 -מוא ןכָאנ רָאי ַא ןברָאטשעג זיא רעכלעוו ,םכילע-םולשי ןופ טיוט ןקיטייצירפ ןכָאנ

 ןײגקעװַא רעייז טימ יוװ ,ליפעג סָאד ןעוועג ןעמעלַא ייב זיא ,ןצרּפ ןופ טיוט ןטכירעג

 -עג ןעמ זיא רעדיוו ןוא ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא הפוקת עכעלרעה ַא קעװַא טייג

 ןשידיי םעד ןופ ןלייז עסיורג יירד יד ןשיווצ סעיגָאלַאנַא עטנַאסערעטניא טימ ןעמוק

 ,"טפנוקוצ,) םכילע םולש ןגעוו לקיטרַא ןַא ןיא (1878"19297) ןיגלָא .מ עקַאט טָאה .,ןפַאש
 -ידיי-יינ רעד ןופ עכַאּפע עשיסַאלק יד ןסָאלשעגּפָא טרעוו סע . .., : ןבירשעג (1916 ,ינוי
 רעזדנוא ףיוא ,ןרעטש יװ ,ןענייש ןעמענ עסיורג יירד .גנולקיװטנַא רעשירַארעטיל רעש
 עג ץרּפ זיא יירד יד ןופ .םכילע םולש ,ץרּפ ,ס"ומ עלעדנעמ :טנָאזירָאה ןשיסַאלק
 רימ ןוא ,זדנוא ןשיוװצ ךָאנ טבעל ס"ומ עלעדנעמ ,ןברָאטשעג זיא םכילע םולש ,ןברָאטש
 ןיוש גנַאל שיטקַאפ זיא טייקיטעט עשירַארעטיל ןייז רעבָא --- ,ןרָאי עגנַאל םיא ןשטניוו
 רעד ןיא טֹרָא רעייז ףיוא ,רעביירש יירד יד ףיוא ךיז קידנלעטשּפָא *. .. .טקידנערַאפ
 ירד עלַא סָאװ ,זיא ייז ןשיווצ הוושה-דצ רעדע : ןיגלָא .מ טגָאז ,רוטַארעטיל רעשידזי
 סָאװ ,טלעו רעשידיי רעטלַא רעד ןיא ןרָאװעג ןגיוצרעד ןוא ןסקָאװעגסױא ייז ןענייז
 -ניילק ןקיטייצרַאפ םעד ןיא טקעטשעג ףיט ןבָאה 'ךיא/ ןקיטסייג רעייז ןופ ןעלצרָאװ עלַא
 העּפשה יד טליפעג ךיז טָאה ןפַאש ןצנַאג רעייז ןיא סָאװ ןוא ןבעל ןשידיי ןקידלטעטש
 -רַאפ עשירָאטסיה ַא טעמכ ןיוש טציא זיא עכלעוו ,הביבס רעקידריווקרעמ רעד-טָא ןופ
 ךיז יירד יד ןבָאה --- ,ןיגֹלָא .מ טגָאז --- ,הביבס רעד-טָא וצ רעבָאש ..."טײהנעגנַאג
 ןוצ| טרעהעגפיוא טינ טָאה רע ...ןפָארטש סױרַא זיא עלעדנעמ ,ןדיישרַאפ ןטלַאהרַאפ
 עלעדנעמ ןופ טירטסופ יד ןיא ןייגכָאנ טוואורּפעג רעירפ טָאה ץרּפ .. .ןריקיטירק
 הביבס רעד"טָא ןופ ןעלקָאשּפָא ךיז ןצנַאגניא רָאג טוואורּפעג רע טָאה רעטעּפש ...ס"ומ
 ,ןשינעכוז עשיטסינרעדָאמ ןוא עשזטסילָאבמיס ןופ טלעװ ַא ןיא טרעדנַאװעגמורַא ןוא
 ןיא ןכעלרעהרַאפ ןוא טלעוו רעשידיי רעטלַא רעד וצ ןרעקוצמוא ךיז ףוס לכ ףוס ןוא
 ןוא .ןגרָאברַאפ ןעוועג ריא ןיא זיא סָאװ ,הריתי המשנ יד ןעגנולייצרעד עלופטכַארּפ
 וליפא ךיז טָאה רע ,ןעגנַאגעגקעװַא טשינרָאג חביבס רעד ןופ זיא רע -- םכילע םולש
 -יירטעג טימ טָאה ןוא טקַאפ ַא סלַא ןעמונעג יז טָאה רע :טרעּפמַאעג טשינ ריא טימ
 ןיא טייג ןוא טייטש יז יװ ןגָארטעגרעבירַא יז ױעלָאמ-ןטיז ןרַאברעדנואוו ַא ןופ טפַאש
 ,(489 יז) *...תוישעמ עכיײרלָאצ ענייז

 -1879) ףיטש םוחנ -- ןוימד-לעב ןופ לקיטרַא רעד זיא טיײידַאב ןלעיצעּפס ַא ןופ
 -יל רעשידיי רעד ןופ ןובשח ןקיטרַאנגײא ןוא ןרעדנוזַאב ַא טריפעג טָאה סָאװ ,(3
 ,טייצ רעד ןיא ,1921 רָאי ןיא ןבירשעג זיא לקיטרַא רעד .רעפַאש עריא ןוא רוטַארעט
 רעסיורג רעד ךָאנ רָאי רָאּפ ַא ,טלעוו רעד ןופ .תודוסי יד טלקָאשעג ךיז ןבָאה סע ןעוו
 -ופ רעטקַארַאכ ןוא ןעזסיוא םעד טשרעדנַאעגרעביא טָאה סָאװ ,שינערעקרעביא-רעבָאטקָא
 .ןטרעװ עטלעטשעגנייא ליפ ןופ ןעגנוצַאשרעביא ןכַאמ וצ ןעגנואווצעג ןוא םורַא םענ
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 רע .טייצ עקידריוװקרעמ ענעי טכַאמעגכרודַא ןפוא ןרעדנוזַאב ַא ףיוא טָאה ןוימד- לעב
 ןגױצעגניײרַא ןעוועג .ןעגנַאגעגקירוצ ךיילג ןוא סיוארָאפ טירט עכעלטע טכַאמעג טָאה
 טָאה רע .ןטלַאהעגקירוצ ךיז טפָא ןוא סעצָארּפ ןרענָאיצולַאװער םענײמעגלַא םעניא
 ןכַאז ענעמונעגנָא ףיוא ןעוועג רתוומ קיטכיזרָאפ רעייז רעבָא ,ןתמא עיינ יד ןעמונעגנָא
 רעד ךרוד ,ןענישרעד קסנימ ןשיטעװָאס םעד ןיא זיא טייצ רענעי ןיא .סעיצידַארט ןוא

 ןייז ןיא .(1922) טיײצרָאי ןט7 סעצרפ .ל .י וצ גנולמַאז ַא "עגיל-רוטלוק, רעקיטרָאד

 םוחנ טוואורּפ (1951 ,רַאורבעפ ,ירוטליק עשידיי, ןיא טקורדעגרעביא) *ןָאפ יד, לקיטרַא
 ןופ ןבױהעגסױרדַא םיא טָאה סָאװ ,תוהמ ןוא טײקיטרַאנגײא סעצרּפ ןריזילַאנַא ףיטש
 'געו םעד רַאפ טכַאמעג םיא טָאה סע סָאװ ןוא רוד ןייז ןופ רעביירש עקירעמיא עלַא
 ץרּפ זיא ,השורי סעצרּפ ןיא טקעטש סָאװ ,עטסנעש סָאד ןוא עטסעב סָאדש .רעזייוי
 טשיג .רוטַארעטיל ענעבעגעג ןייז טשינ ,ללכב רוטַארעטיל רַאפ טפַאשנדייל יד ,אפוג

 ןופ רעטסקיביײא ןוא רעטסרעכיז רעד ,ןעמכילע םולש ייב וליפא טשינ ,ןעלעדנעמ ייב
 -רעביא :ןקרעמ וצ טשינ טפַאשנדייל עקיזָאד יד זיא ,תובא עשירַארעטיל יירד ערעזדנוא
 טריּפשרעד ןבָאה רימ סָאװ ,דוס רעד זיא סָאד ,ןצרּפ ייב רָאנ זדנוא יז טשַאררעביא ןשַאר

 :טבילרַאפ ןופ גנושיורַאב יד יו ,ןבעגעגרעביא זדנוא ךיז טָאה סָאװ ןוא וייטקניטסניא

 זיא סָאוװ ןוא ןעו ,ןבעגּפָא גנונעכער ןייק טשינ ךיז ןָאק ןוא טשינ ליוװ סָאװ ,טפַאש
 ןעמוקעג זיא ,םיקוספ ןוא תילכת ,ןסיוומוא ןוא תונלטכ ןופ הביבס ַא ןיא .טקעיבָא רעד

 ,תומולח ןוא תוואת ןופ ,רעדליב ןוא ןעגנואעו ןופ טרוכישרַאפ ,זירּפַאק ַא ,טסַאטנַאפ ַא
 -- -- -= ?...דליב ןוא טרָאװ ןופ ערעפס ערעדנַא ַא ןַארַאפ זיאס :טגָאזעג טָאה ןוא
 רעטכיניוצ -- -- -- ?ןזדנוא ייב טכוזעג ןוא טפרַאדַאב סָאד טָאה רעו ! רוטַארעטיל;
 ןביולג ןקיזָאד ןטימ ...םכילע םולש --- שיטּפעקסיוצ ןוא רַאפרעד ןעוועג עלעדנעמ זיא

 זטלַאהעג סָאד טָאה רעטייוו סָאװ ןוא ,ןריובעג ץרּפ זיא |רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא }
 ַארעטיל רעכעלטנגייא ןופ רעטָאפ רעד זדנוא ייב זיא ץרּפ .ןגייטש ןייא ןיא םיא ייב
 -טנערַאפ ריא טָאה סָאװ ,ךיז רַאפ דליב ןוא םרָאפ ןופ --- טסייה סָאד ,רוטלוק רעשיר
 ."אפוג) ךיז ןיא גנורעפ

 -ערג ןייז ןיא טָאה .קיטירק רעשידיי רענרעדָאמ רעד ןופ רעטָאפ רעד ,תובשחמ לעב

 ,(1922 ,ןילרעב ,גוצלרַאפ-ללפ) *רוטַארעטיל עשידִיי ןוא םוטנדיי-םורד/ גנולדנַאהּפָא רערעס
 ןבָאה דנַאלסור םורד ןופ רעביירש עשידיי יד סָאװ ,םעד ןגעוו רקיעב טדער רע ואוו
 -רעמַאב עטנַאסערעטניא עקינייא סױרַא טגָאז ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד וצ ןגָארטעגוצ
 ,םכילע-םולש ןוא ץרּפ טימ ןכיילגרַאפ ,בגא ךרדב ,טכַאמ רע ןוא ןעלעדנעמ ןגעוו ןעגנוק

 ןוא טרָא ןייז ןטיבעג טפָא טָאה רעטנעצ רעקיטסייג רעד יװ ,ןָא טזייוו תובשחמ-לעב

 :טביירש רע ןוא ,טייצ רענעבעגעג רעד ןופ רעביירש יד טקריוװַאב סע טָאה אליממ
 עטיל טָאה עכָאּפע-הלכשה רעד ןופ טייצ רעסיוועג ַא וצ זַא ,רָאלק זיא סע ,לשמל . . .,
 זיא ןדיי עשיווטיל ןופ םענַאב-סנבעל רעד .עלָאר עשירַארעטיל עטשרע יד טליּפשעג

 -רכומ עלעדנעמ טימ עכָאּפע עקיזָאדיד ןרָאװעג זיא טניורקעג ןוא ,ןָאנבױא ןענַאטשעג
 ןיא ,ןלױּפ ןיא עכָאּפע"הלכשה רעד ןופ טרַא עשיפיצעּפס יד..., :רעטיױו ןוא ."םירפס
 ןייא ןופ גנומערטש רעלַאנָאיצַאנ רעד ןופ ןעגנוצָארּפש עטשרע יד טימ גנַאהנעמַאזוצ
 טכַאמעג טָאה -- טייז רערעדנַא רעד ןופ גנומערטש רעשידיי רעשיטנַאמָאר רעד ןוא טייז
 טניורקעג זיא עכָאּפע עקיזָאדיד ךיוא ןוא .רעטנעצ ןשירַארעטיל ןקיטסייג ַא רַאפ עשרַאװ
 ,(10 יז) "ץרּפ ,ל .י טימ ,טייקכעלנעזרעפ רעשירַארעטיל רעסיורג ַא טימ ןרָאועג

 ןופ גנונָאטַאב עטעליוב ַא ןוא ךיילגרַאפ רעקיטכיוו ןוא רעטנַאסערעטניא רעייז ַא
 .רעביירש עסיורג ייווצ יד

 -רוטלוק ןטסקיטכיװ םעד יוװ םוטנדיי-םורד סָאד ןפורוצסיורַא ןבערטש ןייז ןיא ןוא
 רע ןעמעוו ןיא ,ןעמכילע-םולש סױרַא תובשחמ-לעב טבייה רעטנעצ ןקיטסייג ןשירעּפַאש



 34| ץלופ ,7 .י ןוא םכילצ'םולש ,ס"ומ עלעדנעמ ןשיװצ ןזטכיײש יד

 ,טגָאמרַאפ טָאה רוטַארעטיל עשידיי יד סָאװ ,עטסקידיירפ ,עטסלעה ,עטסקיטכיל סָאד טעז
 ןיוש ןענָאק ,דיי-םורד םעד ,םכילע-םולש ןופ טלַאטשעג יד, :טביירש תובשחמזלעב

 -םולש ודנוא טָאה לכ םדוק . ..ץוּפ ַא טינ ,שטיוװָאמַארבַא ןַא טינ ןעלקנוטרַאפ טינ וליפא
 סָאװ ,ןדיי ַא . . .טייז רעדנַא ןַא ןיפ רָאג ןדיי-םורד טעד ,ןדיי ןייז ,ןדיי םעד ןזיוועג םכילע

 "...ןבעל וצ הוואת ַא טָאה
 לכיימש ןביוהעג ,ביל ןייז ,רָאמוה רעכעלרעדנואוו סמכילע-םולש; :רעטייוו ןוא

 ןופ גנואיירפַאב-טסבלעז יד ןיוש טמעטָא סע ואוו ,טלעוו רעשיראגט רעשידיי רעד ףיוא
 ערעדנַא עכעלטיא סָאװ ,רוטַארעטיל רעזדנוא ןיא רצוא ַאזַא זיא -- ןשטנעט עטרעטיילעג
 ןופ דיישרעטנוא םוצ ,ןבעל םוצ ןגָאז-ָאיי סמכילע-םולש .,ןייז אנקמ קורַאטש זדנוא טצוו
 ,ץרּפ ַא ןופ 'טינ; םעד וצ ,לוש ןייז ןופ עדעדנַא עליפ ןוא ןשטיװָאמַארבַא ייב !טינ; םעד
 ַאזַא זיא --- רעגייטש ןשישטנעמ ַא ףיוא רָאנ ,םויק ןכעלטלעוו-רעטניה ַא וצ טביירט סָאװ
 ןעעז טינ ךָאנ ןענָאק רימ וַא ,גנולקיװטנַא-רוטַארעטיל דעזדנוא ןיא רָאטקַאפ רעקיטכיוו
 ."ןעגנוקריוו ענייװ ןופ לייט ַא שטָאב טנייה

 ,ןטעברַא עטצעל ענייז ןופ רענייא ןיא ,רעטעּפש ןרָאי טימ תובשחמ-לעב טָאה ױזַא
 -סיורַא --- םכילע-םולש ,ץרּפ ,עלעדנעמ -- רעביירש יירד יד ןשיווצ עיגָאלַאנַא ןייז ןיא
 רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא ןטסקיטכיװ ןוא ןטסעב םעד יוו ןעמכילע-םולש טלעטשעג

 .ךַארּפש ןייז עגונב ךיוא ןוא ןבעל סָאד ןעָאיַאב ןייז עגונב

 (! 1882) ןישורבָאד .י ןופ ןעגנוגָאזסױרַא יד טנַאסערעטניא ןענייז זדניא ראפ
 יד ןגעוו ,עניַארקוא ןיא רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ רעקיטירק ןוא רעקיטערָאעט רעד
 ללכב רָאנ ,ןישורבָאד .י וצ ,םיא וצ זיולב טשינ ןרעהעג ןעגנוצַאשּפָא יד .רעקיסַאלק-יירד
 .ג ,רתסנ רעד ,ןָאסלעגרעב דוד טרעהעג ןבָאה'ס רעכלעוו וצ ,*עּפורג רעוועיק, רעד זצ
 | ,דנַא .א ,ליזיימ

 רעד -- ,1922 ,וועיק ,*גנַאגנעקנַאדעג; ןיא) סייומ עלעדנעמ רעביא לקיטרַא ןייז ןיא
 עדייז רעד ,רע טייטש ױזַא טָא .., :ןישורבָאד .י טביירש (1919 טריטַאד זיא לקיטרַא
 סעלעדנעמ ןופ ןויטקעּפסרעּפ-סגנופַאש יד .רבע םוצ ןצנַאג ןיא םינּפ ןטימ ,עלעדנעמ
 רעטנפעעגפיוא רעדעי ןופ ללכב ךיז ןקעלּפטנַא סָאװ ,ןטייוו עקידנלַארטש ענעי ,קרעוו
 טשיג ,טפנוקוצ רעד וצ טשינ ןעלעדנעמ ייב ךיז ןעיצ -- ןבעל ןיא ריט רעשיועלטסניק

 -טגרעביא ןוא-עגּפָא-שירָאטסיה םוצ ,טײהנעגנַאגרַאפ רעד וצ רָאנ ,תורוד עקידנעמוק וצ

 ןיוש .ןעמוק ייז טענַאוונופ רָאנ ,עלעדנעמ טסייוו ,ןּפיט יד ,ןעייג ייז ןיהואוו טשינ .ןטבעל
 ןטערט ,ןדיי עטוג סעצרּפ | .מ .1 -- ,רעכיז ,יאדוװַא| ןכש-לכמ ןוא ןדיי סמכילע-םולש
 ןרָאפ |.מ .1 -- ,סמכילע-םולש| עטשרע יד .,ןירַא טלעוו רעקימזרַא רדעטיירב רעד ןיא
 עטייוצ יד ןוא ,טָאטש רעסיורג |רעד| ןיא טָאטש ןופ ,טָאטש ןיא ?טעטש ןופ שממ
 ךרוד שיגָאלָאעדיא טלעוו רעדמערפ רעסיורג רעד טימ ךיז ןדניב | .מ .נ -- ,ןדיי סעצ'רפ |
 | .(38 'ז) ..."םזיטַאנַאפ ןקידתוינחור סעצרּפ

 -ַאד) *רוטַארעטיל רעודנוא, לקיטרַא-םַארגָארּפ םעניא ,ךוב םוצ ריפניירַא םעד ןיא
 -יירש עשידיי עסיורג יירד יד ןגעוו סָאוװ טָא ןישורבָאד ,י טביירש (1922 ,וועיק טריט
 ןעגנַאגעגכָאנ עיירטעג ַא דָאירעּפ ןטצעל ריא זיב זיא רוטַארעטיל עשידיי יד..., :רעב
 זיא יז .טייקכעלטפַאשלעזעג רעקיטכעמנָא רעטמַאצעגמורַא רעד ךָאנ טָארט ךָאנ טָארט

 -יירב'רַאפ ןָא ,קיטסַאטנַאפ רעקידנזיורב ןָא ,עשיריל-שיריּפמע ןַא רוטַארעטיל ַא ןרָאװעג

 ...ןגַארפ עשיגָאלָאעדיא עטלעטשעגקעװַא-טקַארטסבַא ןָא ,גנולדנַאה-טלעװו רעטרעט
 ןטנעַאנ םענעפלָאהַאבמוא םעדו טרעהעג 'סטוג ןוא בָאה; רעשירַאדעטיל רעזדנוא --- -- --
 ןימינב, סעלעדנעמ טמַאטש טײקכעלטפַאשלעזעג רעקיטכעמנָא רעשידיי רעד ןופ .םורַא
 טלניּפשעגּפָא שירעלטסניק םעדכָאנרעד ךיז טָאה טכַאמנָא רעקיבלעז רעד . . .'ישילשה

 ןעוו ןוא -- -- -- ...ןעמכילע-םולש ייב תואצמה עכעלטפַאשטריװ סלדנעמ םחנמ ףיוא
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 -יײרַא טלָאװעג טָאה ,ןייזטסואווַאב ןסַאמ ןשידיי ןטכַאװעגפיוא םענופ רעטכיד רעד ,ץרּפ

 טבעלעגפיוא שירעלטסניק רע טָאה ,טולב שידלעה-קיטומ רוטַארעטיל רעד ןיא ןצירּפש
 טרַאװנגעג עקימורַא יד ,הווה רעשינעכוז סעצרּפ .סָאמסָאק ןשידיסח ןוויסלוּפמיא םעד
 -טפַאשלעזעגיָאטעג רעד ןופ טנעװ עקידכשוח יד טימ טלגנירעגמורַא ןעוועג ךָאנ זיא

 ,(8 'ז) *...טייקכעל
 -הבורק רעמ ןעניפעג וצ וואורּפ ןלעניגירָא-ץנַאג א ןענעכייצרַאפ וצ יאדכ זיא'ס

 -םולש ןופ סיוא ןדייב ייז טלייט סָאװ ,ןצױּפ ןוא ןעלעדנעמ ייב טייקטנעָאנ רעמ ,טפַאש

 -עג סָאװ ,רעשרָאפ-ץרּפ ערעדנַא ליפ ייב ךיוא רימ ןקדעמַאב עכעלמענ סָאד .ןעמכילע
 .םכילע-םולש ןוא עלעדנעמ ןשיווצ יוִי ,ץרּפ ןוא עלעדנעמ ןשיווצ סמַאזניימעג-רעמ ןעניפ

 -נעמא : טביירש (1918-1916 טריטַאד) "םכילע םולש, לקיטרַא ןייז ןיא ןישורבָאד .י
 -םולש .טפיטרַאפ ןבעל ןשידיי ןופ ןעיניליייטש יד ,עלַאקיטרעװ יד ןבָאה ץרּפ ןוא עלעד
 וויטקעּפסרעּפ רעשירעלטסניק ַא וצ זיב טייוו סעריוו עכיילג עלַאטנָאזירָאה יד טָאה םכילע

 ןעװעג רערעל רעבירעד ןוא רעביירש-ןעמעלבָארּפ ןענייז ץרּפ ןוא עלעדנעמ .ןגיוצרעד
 -עג ןוא תופוקת ןוא תורוד ןופ ןדנַאנַארעדיױװ יד טלייטעגסיוא קיניזטסואווַאב ןבָאה ייז
 טשידיי יד טשרָאפעגסיױא ןוא טכוזעג ,ןדיי-רוטלוק םעד רַאפרעד דימת ייז ןבָאה טלָאמ
 -כידרעביא רעד ןעוועג רעבָא זיא םכילע-םולש .עלעטַייּפ עקילייה סָאד ,הריתי:המשב

 קרעוו סמכילע-םולש ןענייז ,ןעגנופַאש-סקלָאפ עלַא יוװ ,ןוא תוטשּפ רעשידיי רעד ןופ רעט
 -רָאפ ןייק ,הינּפ עכעלקנַאדעג םוש ןייק טשינ ןגרָאברַאפ ייז .שירערעל טשינ ץעגרע ןיא
 ,(49-48 'ז) ..."הנווכ עשיגָאלָאכיסּפ רעדָא עשיטע עטלעטשעגסיוא

 רעמורפ ַא טָאה ןעלעדנעמ , :ןָאסלעגרעב דוד ןֹופ גנוסַאפפיוא יד זיא לעניגירָא ץנַאג
 ףיוא עלעכיימש ַא טימ טרעהעג רע טָאה ןעמולבנעיליל ,ןיקצנעניל .טליפעגטימ טּפָא דזי
 ףיוא ּפָארַא טגנילש סָאװ .קינלידמש ַא טימ ןָאט וצ ָאד טָאה רע זַא ,קידנסיוו ,ןּפיל יד
 טלעוװ רענעי ףיוא רַאפרעד טעוװ ןוא טערעוו ןביז טימ םיולפ ַא טוט ןרַאפ סיעכהל וצ
 ןקידריווקרעמ ַא יו ,טביולגעג רע טָאה ןעמכילע םולש .שינעמוקסיוא ךעלרע ןייז ןבָאה
 לָאמַא ןָאק ןעמ ןכלעוו ןיא ,לגיּפש רעוויטימירּפ ַא יו ,תמא םעד טפָא טגָאז סָאװ ,ץל

 "ורפ ןרַאפ זיא רעבָא ץרפ .עשזַאס טימ טרימשעגסיוא זיא םינּפ ענעגייא סָאד יו ןעזרעד
 -סול קיטש ַא ,ארחא ארטס רעד ןופ גנורעּפרעקרַאפ עקידתושממ ַא ןרָאװעג ןדיי ןעמ

 ןייק טָאה ןוא ןטייקכעלגעמ עכעלרעדנואוו עלַא טימ ןדָאלַאב זיא סָאװ ,'םמ ךמס, רעקיט

 ןוא .םדו רשב ןטושּפ ַא ןופ טלַאטשעג ןיא דרע רעד ףיוא ןזָאלוצּפָארַא ךיז טשינ ארומ

 ,ארומ עבלעז יד ןעמוקַאב דיי רעקיזָאד רעד טָאה ןצרּפ ןופ קרעװ עטשרע יד רַאפ ןיוש
 ,ןקוקוצניירַא ךיז טסולג סע ןכלעוו ןיא ,רפס ַא --- ךאלמה לאיזר רפס ןרַאפ ,לשמל ,סָאװ

 "רַאפ רעקינייו טשינ ךעלקריוו ץרּפ זיא ןעניז ןקיזָאד םעד ןיא ,ןטָאברַאפ זיא סע רָאנ

 םיא ןוא ןדיי ןעמורפ םעד טפושיכעג טָאה דליב-םיארי לענָאיצידַארט ןייז :שירעריפ

 "רעב דוד) ?טנורגּפָא-הריפכ ןטיירגעגוצ ַא ןיא ןלַאפנײרַא ןוא ןשטילג ךיז ןעגנואווצעג
 ,50749 'נ ,1925 ,",לב .טילק ,"טיגָאלָאעדיא עשידיסח יד ןוא ץרּפ .ל .י; -- ןָאכלעג

 ,(3 יז
 רוטַארעטיל רעשידיי רעיינ רעד ןיא טרָא ןייז ןוא ןצרּפ ףיוא טסַאפ שרעדנַא רָאג

 -ָאעט רעד טייצ ןייא --- (?-1880) וָאקַאװטיל השמ עיצולָאװער-רעבָאטקָא רעד ךָאנ ןופ

 השמ  .רוטַארעטיל רעשידיי-שיטעווָאס רעד ןופ רענעכײצנַא-עינילטכיר ןוא רעקיטער

 רעשידיי רעד ןיא השורי רעד ןופ עלָאר יד טריסערעטניא סרעדנוזַאב טָאה ןווָאקַאװטיל
 ןרענָאיצולָאװער ןרַאפ קרעוו ענייז ןוא ןצרּפ ןופ עלָאר יד -- אליממ ןוא רוטַארעטיל

 ןעלעדנעמ טימ גנודניברַאּפ ןיא ןצרּפ ףיוא טמענ ווָאקאווטיל .מ יוװ טָא ןוא .ןפַאש ןשידיי
 םענופ ורמוא םעד טקירדעגסיוא גנופַאש ןייז ןיא טָאה עלעדנעמא :ןעמכילע-םולש ןוא

 ןקידנעמוק םענופ ּפעלק יד רעטנוא ןרעוו ןלַאפעצ ןייז ברע ללכ ןשידיי ןלַאכרַאירטַאּפ
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 טעג הלהב רעוויאַאנ רעד ןופ קורדסיוא רעד זיא סָאד -- םכילע-םולש .םזילַאטיּפַאק
 ףטסָאנלָאפעטַאּפ, ןוא !םיסנ, עקידהנושמ יד בילוצ ןומה ןשידיי ןכעלרעגריבניילק
 ץרפ ,הביבס רעשידיי רעד ןיא ןסירעגניירַא טַאהעג ןיוש ךיז טָאה רעכלעוו ,םזילַאטיּפַאק
 רעזַאושזרוב רעשידיי רעטריצנערעפיד רעד ןופ עיצַאטסעפינַאמ יד ןיוש זיא סָאד --
 -סיוא רעד רעטנוא ןיוש ךיז יז טניפעג ,ןעמוקעגפיוא טשרָאקָא ,סָאװ ,טייקכעלנעזרעּפ
 -רַאפ : סעכָאּפע ענעטכָאלפרעביא יֹװַא ענעדישרַאפ ןופ ןזָאלב סָאװ ,ןטניוו"גוצ ןופ גנוקרייוו
 עקידנעמוקפיוא ןוא םזילַאטיּפַאק רעקידנריפמואירט ,רעטלַאלטימ רעשידיי רענעגיוצ
 ,(24"35 זיז) "גנוגעװַאב-רעטעברַא עשידיי

 ןשיווצ טלעטשעגנייא ךיז טָאה סָאװ ,טייקשימייה ןוא טפַאשזניירפ רעטנעָאנ רעד ןגעוו
 -פיוא ןענייז סָאװ ,ווירב ערערעמ יד ןופ רימ ןסייוו םכילע-םולש ןוא ס"ומ עלעדנעמ |

 ןרעדנַא םעד רענייא ןבָאה "לקיניא, ןטימ ?עדייזפ רעד עכלעוו ,ןרָאװעג טיהעג
 ווירב לָאצ ַא .ךוב-עלעדנעמ ןקיטציא םעניא רימ ןבָאה ווירב-עלעדנעמ יד .ןבירשעג
 .ד .י .,ךוב-םכילע-םולש םעניא טכעלטנפערַאפ ןענייז ןעלעדנעמ וצ םכילע-םולש ןופ
 וצ , .רעביירש ייווצ יד ןופ ןעגנואיצַאב עקיטייזנגעק יד ןגעוו יונעג טדער שטיוװָאקיועב
 ,שרוש םוצ יװ ,ןעיצ ןביױהעגנָא ןעמכילע םולש סע טָאה -- ,רע טביירש -- ,ןעלעדנעמ
 ...רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא טכַאמעג טָאה רע סָאװ ,טירט עטשרע יד ייב ךיילג
 -רעד ,{18851 טַאלב-סקלָאפ םעניא סעבָארּפ-רעדעפ ענייז ןופ רָאי ןטירד ןפיוא ןיוש ןוא
 טדנעוװעג ךיז רע טָאה ,םיא ןיא ךיז טסקַאװעצ ןופרעד סרעקיטכיוו סעּפע זַא ,קידנליפ
 ןייז ןופ רערערַאפ רעקידרעייפ ַא יװ טלעטשעגרָאפ ךיז ,ןעלעדנעמ וצ ווירב ַא טימ
 טָאהעג ןוא ,'ןרָאװעג טרעקַאעצ םיא ןופ זיא רעכלעוו ,ןדָאב ןפיוא טעברַא סָאװ ,טנעלַאט
 ,(166-165 זיז) "דימלת ַא יו ,םיא ןָא ךיז ןּפינקוצנָא הנווכ עקרַאטש ַא ייברעד

 --  ,שטיווָאקרעב .ד .י רעטייוו טביירש -- ,לקינייא ןטימ ןדייז ןשיווצ טּפַאשביל יד;
 טכַארברַאפ טָאה ע"ש ןעװ) געט ענעי ןיא ןרָאװעג טלצרָאװעגנייא קרַאטש זיא סָאװ
 -עטיל רעד ...ןבעל ןצנַאג ןפיוא ןבילברַאפ ייז ייב זיא ,{ןעלעדנעמ םורַא סעדָא ןיא
 ,טקַאפ ַא זיא'ס . . .ןעיירפ טנָאקעג רָאנ ןטייווצ םעד טָאה םענייא ןופ גלָאפרעד רעשירַאר
 -רעבירַא טָאה רע זַא ,טגָאזעג רעוװ םיא טָאה רעמָאט ,טריקָאש ןליפ ךיז טגעלפ ע"ש זַא
 --- עדייז ַא זיא רע לייוו ,ןטסעמרַאפ טינ רענייק ךיז רָאט ןדייז ןטימ .ןדייז םעד טגָאיעג
 ,(170 יז) ..."רעטש וע רעד

 לעלַארַאּפ ַא טריפעגכרוד טָאה עלעדנעמ יו רעביא טלייצרעד שטיווָאקרעב .ד .י ןוא
 טכַארטרַאפ ךיא זַא ,ךיא -- : םכילע-םולש ןוא ןביירש ןופ רעגייטש םענעגייא ןייז ןשיווצ
 ןיא טיינרַאפ סָאװ ,ענעדיי ַא וצ ?ןכילגעג ךיא ןיב ןעמעוו וצ -- ,ןביירש וצ סעּפע
 ..!ןיפרעד ןרעו טמערישַאב ןוא טיהַאב רָאנ לָאז עמ ,ןגָארט ןופ רעצ רעד ,יוא .ןגָארט
 . .טוג טינ ןיוש רימ טרעוו ,ןביירש ןצעזקעווַא ךימ ףרַאד ךיא זַא ,ןיילַא קנַאדעג םעד ןופ
 םעד וצ ןשינערעהוצ ,ןשינערעלקרעביא ,ןשינעטכַארט ןופ הרדס ַא ןָא ךיז טבייה ךָאנרעד
 ייב טרַאּפשרַאפ ןדנואוו עטקַאהעג ןיא ןציז ןיוש ןעמ זומ .. .קינייװעניא רָאפ טמוק סָאװ
 יד ןָא ןיוש ןעמוק סע זַא ןוא ונ ...םישדח עכיוה יד ןיא ךָאנ טרפב ,רעמַאק ןיא ךיז
 ךיז טליּפש ריא .. .ןלייצרעד וצ ךייש טשינ ךָאד זיא ,הדיל ילבח עתמא יד ,ןעייוושרובעג
 רָאפ-טמוק ןעמכילעד םולש ייב --- -- -- ?דניק וצ טייג יז זַא ,ןירָאטעּפמיק ַא טימ סעּפע
 טעקָאװק ,בוטש ןרעביא ןוה ַא םוא ךיז טיירד סע .שרעדנַא ץנַאג עטכישעגו עבלעז יד
 ךיִז טקוק ויא רעדייא ןוא .טרָאד קיּפ ַא ,ָאד קיּפ ַא ,טקיּפ-טקיּפ ,לדיל ַא ךיז רַאפ סעּפע
 ןַא טגיילעג ,בוט-לזמ ,ַאהַא -- עלעקניוו ַא ןיא ץעגרע טצעזעגוצ ןיוש ךיז יז טָאה ,םוא
 ,(1717170 זיז) *...!ייא
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 -ןַא יױוצ יד ןופ סיוא םיא טלייט סָאװ ,ןצרּפ ןופ ןטפַאשנגייא ערעדנוזַאב יד טימ

 -יישרַאפ ייב ךיז טָאה -- םכילע םולש ןוא ס"ומ עלעדנעמ -- רעביירש עסיורג יייוצ שרעד
 ,רעגינ .ש ןעמונרַאפ ןרָאי ליפ ןופ ףיול ןיא ןטייהנגעלעג ענעד

 טביירש טרָא ןייא ןיא ,ןטרָאד ןֹוא ָאד ןופ ןגוצסיוא עקינייא ןעמענ:סױרַא ןלעוו רימ

 חסונ-עלעדנעמ רעד יוװ ןטסַארטנָאק ייוצ ערעסערג ןייק ָאטשינ ןענייז סע; :רעגינ .ש
 ליטס סעלעדנעמ .ןטייקכעלנע ךיוא ייז ןשיווצ ָאד ןענייז סע שטָאכ ,ליטס-ץרּפ רעד ןוא

 -כעלנעזרעּפ רענעגייא ןייו ןופ טשרע ךָאנרעד ןוא עיצידַארטיסקלָאפ רעד ןופ טמַאטש
 ןיא טכַארבעגניײרַא טָאה ץרּפ; :רעטייוו ןוא * . . .ןיילַא םיא ןופ טמוק -- סעצרּפ .טייק
 טָאה ץלַא רַאפ רעירפ רעבָא ,טעטילַאודיװידניא ןופ עיידיא יד רוטַארעטיל רעשידיי רעד
 ,ןבעגעג ייז טָאה רע ןוא ,טעטילַאודיװידניא ענעגייא ןייז ןבעגעג טרָאוװ ןשידיי םעד רע
 ןוא ,גנולטימרַאפ םוש ןייק ןָא ,טקעריד ןוא ,לטשער םוש ןייק ןָא ןצנַאגניא ןבעגעגּפָא
 יווש ,טייקכעלקריוו רעד ןיא ןעוועג זיא רע יו ױזַא .שינעטלעהַאברַאפ םוש ןייק ןָא ,ןפָא
 שטיוָאמַארבַא תעב .רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא ןײרַא רע זיא ,"טייג ןוא טייטש רע
 -יִל רַאפ לָאז ןעמָאנ רעטַאװירּפ ַַא יו ױזַא ,ןטלַאהַאב ,טלעטשרַאפ וליפא ןעמָאנ ןייז טָאה

 -רעד,) "ץרּפ .ל .י :זיא רע רע טנָאזעג ךיילג ץרּפ טָאה ,טַאוװירּפ . . .וצ ןייז רוטַארעט
 ,(172-171 ן"ז ,1946 ,י"נ ,"ןטסינַאמָאר ןוא רעלייצ

 רעגינ .ש טביירש (1936 ,עגַאקיש) "םירפס רכומ עלעדנעמ , עיפַארגָאנַאמ ןייז ןיא
 רַאפ טכַארטַאב ,ןעלעדנעמ טימ םענייאניא ,ןרעוו ,ץרּפ ןוא טכילע-םולש, :ןרעדנַא ןשיווצ
 -נוזַאב רָאג זיא .ה""* ןט19 ןיא ןינב ןשירצרעטיל םעיינ רעזזנוא ןופ רעיוב-טּפיוה יד
 "ןמוזמ, ןסיורג םעד ןופ רעדעי סָאװ ,קלח םעד רָאנ טשינ ןכַאמ וצ רָאלק קיטכיוו סרעד
 יז סָאװ ,תוכייש יד ךיוא רָאנ ,רוטַארעטיל רעשידיי רעיינ רעד ןיא טגײלעגנײרַא טָאה
 ןוא ןשירָארעטיל רעזדנוא ןיא טָאה ייז ןופ רעדשי -- -- -- ...ךיז ןשיווצ טַאהעג ןבָאה
 -נופ ַא זיא ייז ןופ רעדעי .ןטרעוו ענווָאטנורג טכַארבעגנײרַא ןבעל ןקיטסיײגוןיימעגלַא
 ןינב-רוטַארעטיל ןשידיי םעד טָאה רערעדעי ;רעיוב ַא ױזַא םתס טשינ ,רעגיײל-טנעמַאד
 | םכילע-םולש} טיירב רעד ןיא רעדָא ןעלעדנעמ} ףיט רעד ןיא רעדָא --- ןסקַאװ ןפלָאהעג

 טנפעעג טרָאװ ןשיאיירבעה-שידיי םעד רַאפ טָאה עלעדנעמ .|ץרּפ}| ךיוה רעד ןיא רעדָא

 םעד ןענופעג טָאה םכילע-םולש ;עיצידַארט-רוטלוק רעטשירפעגּפָא ןופ לאווק םעד
 .(261 'ז) *...טייקכעלנעזרעּפ דעד ןופ רוקמ םעד -- ץדּפ ;לַאװק טקלַאפ

 עשידיי יירד יד ךרוד ןבעגעג רעגייטש-סנבשל רעד ,ןבשל עשידיי סָאד זיא יוװ ןיא
 ןוא| קסנַאצבַאק ןבעגעג זדנוא טָאה -- ,רעגינ טביירש -- ,עלעדנעמ..., ? רעקיטַאלק
 -רַאפ ףיט ,טעוװעדנופעגנייא טסעפ ךָאנ ןעוועג זיא סע ןעוו ,|ןבעל עשידיי עצנַאג סָאד
 ןעוו ,טרעדלישעג |עקוװעלירסַאק} קסנַאצבַאק עבלעז סָאד טָאה םכילע-םולש ,טלצרָאװ

 -םודנעה ןפיול ןוא ןײרַא געוו ןיא ךיז ןזָאל וצ טיײװג ,טֹרִא ןופ טרירעג ךיז טָאה סע
 םעד טימ לופ ןיוש זיא ץרפ .ןירַא טָאטש רעסיורג רעד ןיא ,ץעּפוהעי ןייק םודנעפ
 עלעדנעמ -- -- -- ...טיקשיטעטשסירג םצע םעד ןופ קימאניד רעד טימ ,טעּפמיא
 תעב ,עטכישעג רעזחנוא טימ ןרעוו ןסקַאוװעגפיונוצ רוטַארעטיל עשידיי יד טנרעלעג טָאה
 ריא ןיא טקעוװעג טָאה ץרּפ ןוא טרַאװנגעג רעזדנוא טימ טפעהַאב יז טָאה םכילש םולש
 .(262 'ז) * ...טפנוקוצ רעד ךָאנ טפַאשקנעב

 ליטס סעצרּפ, :ליטסיץרּפ םענופ חסוניעלעדנעמ רעד זיא סע שרעדנַא יװ ןוא
 -עגקעװַא טסעפ סעּפע ךיז ןיא טָאה חסונ סעלעדנעמ תעכ .שימַאניד ,ךעלגעװַאב זיא
 -טסנוק ַא שידיי זיא ןעלעדנעמ ייב -- -- -- ...סטרעווילגרַאפ טשינ רעיש ,סטלעטש
 "קיאייפ-ספמַאק -- ץרּפ ,קיאייפ-טסנוק טכַאמעג ךַארּפש רעזדנוא טָאה עלעדנעמ .קרעוו
 ,(275 'ז)



 2415 ץרפ .7 .' א סכילע'םולש ,ס"ומ עלעדנעמ ןשיטװצ ןסוכײש יד

 "עדנעמ ןשיווצ ָאד ןענייז סָאװ ,ןדיישרעטנוא עכעלטנירג יד רעגינ .ש טכוז יױזַא ןיא
 ָאד ויא ןטייקכעלנעזרעּפ םצע ערעייז ןיא ןוא ןפַאש ןצנַאג רעייז ןיא, :ןצרּפ ןוא ןעל
 -רַאפ ךיז טָאה עלעדנעמ -- -- -- ...ןדיישרַאפ ךעלדנעמוא ייז טכַאמ סָאװ ,סנױזַא טעּפע
 -פיוא טָאה עלעדנעמ ----- -- ...'גנוי קיבײא, ןעוועג זיא ץרּפ ,ןטלַא ןַא רַאפ טלעטש-
 יד ןטלַאהעגפיוא טָאה רע ;םטיר ןשירעלטסניק:שיּפיט ןייז ןופ טײקנסַאלעג יד טיהעג
 רעדיוו ןצרּפ .טייקכעלנעזרעּפ רעשירעלעטשטפירש ןייז ןופ טעטיליבַאטס יד ,טייקידחסונ
 ןוא 'שידיסח, ןופ עכָאּפע רעד ,עכָאּפע ןייז ןופ ןליצ עשירעלטסניק עליטשו יד ןבָאה
 "וטנע ןייז וצ ,ךיז ןכָאק וצ ,ךיז ןלהק וצ טרעטשעג טשינ יןטכישעג עכעלמיטסקלָאפ;
 * ...ןײלַא ךיז טימ לגנַארעג ןקיביײא ןיא ןבעל וצ ןוא שיטסַאיז

 ַא ָאד ויא סע .ץרּפ ןוא עלעדנעמ ןשיווצ ןדיישרעטנוא ָאד ןענייז רָאנ טשינ ועבָא
 ,עלעדנעמ, .ןעמכילע םולש וצ יו ,ןעלעדנעמ וצ רעטנעענ ןצרּפ טכַאמ סָאװ ,טנעמָאמ
 ןעניזניא ,ןעמכילע םולש ןופ ךוּפיהל ןוא ןצרּפ וצ ךעלנע טָאה -- ,רעגינ .ש טגָאז --

 וו ױזַא ,טָאה עלעדנעמ ...'ךמע, אקווד טשינ ןוא םלוע ןטנעגילעטניא רעמ םעד טַאהעג
 טָאה רע :קֹלָאפ ןשידיי םעד ןופ עיצידארט-רוטלוק רעד רַאפ קורדסיוא ןַא טכוזעג ,ץרּפ
 -לוק רעשידיי רעד ןופ עיצידַארט-סקלָאפ רעד טימ ,םכילע-םולש יו ,טנגונַאב טשינ ךיז

 ,(284 'ז) "רוט

 -שלעדנעמ ןשיווצ ןכיילגרַאפ טכַאמעג ןבָאה סָאװ ,ןעמעלַא ייב טשינ ןוא לָאמעלַא טשינ
 -סיוא ךיילגרַאפ רעד זיא ,טייז רערעדנַא רעד ןופ ןצרּפ ןוא טייז ןייא ןופ םכילע-םולש
 "חַאּכ ,"רעכעה ךָאנ טינ ביוא, ,רעכעה טלעטשעג טָאה'מ ןעמעוו ,ןצרּפ תבוטל ןעמוקעג
 ןבָאה ,רעקיסַאלק-טימ ייווצ ענייז טימ ןצרּפ ןכיילגרַאפ םייב ,רעביירש עשידיי ענעדייש
 -טימ עסיורג ייווצ ענייז יבגל טייקילעטשרעטניה סעצרּפ ןכָארטשעגרעטנוא יינרעד רָאג
 ,רעלטייצ

 טלעטש (1904 לירּפַא ,?גָאט רעדש) לקיטרַא ןרעגנעל ַא ןיא (1929-1862) ןיניירב ןבואר
 ןוא םיא ןשיווצ ךיילגרַאפ ַאזַא ייברעד טכַאמ ןוא טיײקכעלנעזרעּפ-ץרּפ רעד ףיוא ּפָא ךיז
 -נעטש ךיז ןבָאה םכילע-םולש ןוא םירפס רכומ עלעדנעמ ,/ :םכילע-םולש ןוא עלעדנעמ
 ,טרַא ןייז ןיא רעדעי ,ןעוועג ןענייז ייז יו רוטַארעטיל רעד ןוא טלעוו רעד ןבעגעג קיד
 ןופ ,רעביירש ןייק ןופ ןסולפנייאַאב ןוָאלעג טשינ ךיז ןבָאה ייז .קיטרַאנגיא ,לעניגירָא
 טּפעשעג ןבָאה ייז .גנומיטש-טנעמָאמ ןייק ןופ ,ײטרַאּפ ןייק ןופ ,עדָאמ"רוטַארעטיל ןייק
 -עג ןבָאה םכילע-םולש ןוא עלעדנעמ .קינייװעניא ןופ ןסקָאװעג ןענייז ייז ,קינייוװעניא ןופ
 ןגיוא סניניירב ןיא זיא שרעדנַא רָאג ."םטיר-סנבעל רעייז ,עיניל ענעגייא עיײז טַאה
 ,רטטסגניי רעד סלַא ןשַאררעביא ֹוצ ,ןענייש וצ טימַאב קידנעטש ךיז טָאה ץרפ, :ץרפ
 ןופ גנַארד רעקיבייא רעד זַא ,סיוא טמוק ןעניניירב טיול .?רעטסנױערָאמ ,רעטסשירפ
 -םיוא רע טָאה ןסולפנייא יד ,רעטכַאמעג ַא רָאנ ,רעכעלריטַאנ ןייק ןעוועג טשונ זיא ןצרּפ
 וצ ןצימע ידכ ,ךעלכעלפרעביוא רָאנ ,ןפוא ןכעלריטַאנ ַא ףיוא טשינ ךיז ןיא ןעמונעג
 ,ר טכיירש --- ,גנומערטש עשירארעטיל עדעי, .ןשַאררעביא וצ ,ןרינָאּפמיא וצ ,ןלעפעג
 -עג רעדָא טנעיילעג טָאה רע סָאװ ,ךוב סעדעי ,עדָאמ עשירַארעטיל עדעי -- ,ןיניירב
 ."טסולפנייאַאב םיא טָאה ,| גנורירטנעצנָאק טלעפעג םיא טָאה טייקכעלטנירגו וצ| טרעטעלב

 סקינלַארָאק .א .רד ןופ טמוק סָאװ ,גנולדנַאהּפָא עקידריווקרעמ ַא רימ ןבָאה טָא ןוא
 ,ןביירש ןוא ןעקנעד טרַא ןטריניפַאר ןוא םענזירּפַאק ַא ןופ שטנעמ ַא .רעדעפ (193771883)
 ןוא טיײקלעניגירָא טימ (ןיילַא ךיז ןוא) רענעייל םעד ןשַאררעביא ןיא ןטלַאהעג טָאה סָאװ
 יגעװ טלייצרעד רע .ןצרפ ןצַאשּפָא ןעמונעג ,טייהנגעלעג ַא ייב ,לָאמַא טָאה ,טײקזָאירוק
 ידש ןעמָאנ םעד טגָארט סָאװ ,לקיטרַא ןַא ןיא .רעגייטש ןשיטסינָאטעילעפ ַא ףיוא םעד
 ַא קרעװ סעצרפ טָאה רע זַא ,רע טלייצרעד (*גָאט , ןיא טכעלטנפערַאּפ) "טור ענעדלָאג
 רע עכלעוו וצ ןריפסיוא יד ֹוצ ןוא טגָאז רע סָאװ סָאד ןוא ,טנעיילעג טשיִנ גנַאל טייצ
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 ןבילברַאפ םיא ייב ןענייז סָאװ ,ןקורדנייא עקילָאמַא ןופ ךמס םעד ףיוא רע טכַאמ ,טמוק
 טָאה ןעמ :השעמ עװַאקישטײץנַאג ַא ןעוועג ייברעד זיא סע ןוא ,ןעגנופַאש סעצרּפ ןופ

 רעשידיי רעד ןגעוו ןטַארעפער ןטלַאה וצ עקיסקעמ ןופ ןטעברַאפ ,קינלַארָאק .א .רד ,םיא
 זיא קינלַארָאק .רד ןוא ,עזייר רעד וצ זיב ןכָאװ רָאּפ ַא ןבילברַאפ ןענייז סע .רוטַארעטיל

 סעצרּפ ךָאד טָאה רע -- םיא ןופ ןרָאװעג ןסעגרַאפ זיא ץלַא סָאד סָאוװ ,קידלוש טשינ ךָאד
 ! טנעיילעג טשינ גנַאל ןיוש קרעוו

 -יישרַאפ טימ ,קיצרַאהנּפָא טלייצרעד אפוג רֶע יװ ,ןעמונרַאפ ןעוועג רעבָא רע זיא
 ןוא ךיז ןצעזוצקעוַא טַאהעג טשינ קשח ןייק רָאג רע טָאה וצרעד ןוא ןטייקיניילק ענעד
 ןרַאפ ןדער ייז ןגעוו טפרַאדַאב טָאה רע סָאװ ,רעביירש עשידיי יד ןופ קרעוװ יד ןענעייל
 ביוה ךיא .ןצרּפ ןגעוו ןדער ךיא זומ טָא ןוא . . ., : טביירש קינלַארָאק .א .רד ןוא .םלוע
 םעד יינספיוא ןקעוופיוא ,םיא ןופ טנעיילעג בָאה ךיא סָאװ ,גנידצלַא ןטכַארטוצכרוד ןָא

 ץענייז קיניהונסיוא ןענעיילרעביא ,ןגָאז וצ ױזַא ,רימ ףיוא טכַאמעג טָאה סע סָאװ ,קורדנייא
 ַא יו ןעגנַאגעגכָאנ רימ זיא סע -- ,קינלַארָאק .רדו טגָאז --- .קידריווקרעמ ןוא .,קרעוו
 בױהנָא רעד ,ןגיוברַאפ ןוא סיז-רעטיב .,ךייוו ױזַא ,ןָאט-לדיפ רעיז וויטָאמ-טײלגַאב ןימ

 יד ,ףוס ןייק טשינ ךיוא ,רעקידנקידנערַאפ רעד ,ןָאט רעטצעל רעד ןוא ,טמיטשַאבמוא
 ."ץלַא ךָאנ טרעטיצ ענורטס

 ןופ טכַארטעג בָאה ךיא ןעווע :קינלארָאק .א .רד ױזַא ךיז טסעומש רעטייו ןוא
 ,ןטלַאטשעג עטקַאהעג-ןייטש ןוא ןרוגיפ עטערקנָאק ןענַאטשעג רימ רַאפ ןענייז ,ןעלעדנעמ
 ליטס םעד ןיא ןרוטַאקירַאק רָאג טפָא ,רעדליב  ןופ עײרעלַאג עגנַאל ַא --- םכילע-םולש
 ןשיווצ ,ייז ןשיווצ ןוא ,גנערדעג"-קרַאמ ,סענעצס-ןסַאמ .ןערָאפ רעדָא עימָאד ,טרַאגַאה ןופ
 ,זַא .א היבט ,לדנעמ םחנמ ,ןטלַאטשעג עשיּפיט עכעלטע ,ןרוגיפ עטריציקס-ףרַאש עלַא יד

 -תושממ ,רעקידעבעל ןייא ןיא ןענָאמרעד טוואוהּפעג |רעבָא! ךיז בָאה ךיא -- -- -- וו
 ןרָאװעג ןעמואוושעצ עלַא ןענייז יז ,ץרּפ .ל .י ייב רוגיפ רעטנכייצעג-שיטסילַאער ,רעקיד
 -טַא ןַא ןיא ,ערעפסָאמטַא רעקיטפול-יולב רעד ןיא ,טּפַאשדנַאל רעד ןיא ןגיוא עניימ רַאפ
 ַא :טעטילַאער טשינ ןיילַא ךיז ןיא זיא רעבָא ,ןייא טלקיװ ,םורַא טלגניר סָאװ ערעפסָאמ
 -םיוא רעד ייב ןוא .ןטנעמעלע-ןָאט ןוא-ברַאפ ענייז ןיא ןנעל םעד ןופ גנוזיילפיוא ןימ

 ."ןבילבעג גנוזייל
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 -יישרַאפ ןיא ןעוועג ןיגלָא .מ ייב ךיוא זיא ,רעביירש עשידיי עקיטכיוו ליפ ייב יוו
 ןַא ןיא .ןפַאש רעייז וצ ןוא רעקיסַאלק יירד יד וצ גנואיצַאב ענעדזישרַאפ ַא ןטייצ ענעד
 רוטלוק ,, ךוב ןייז ןיא טקורדעגרעביא ,1926 ןיא ןבירשעג) םכילע-םולש ןגעוו לקיטרַא
 ייברעד טכַאמ רע .רעקיסַאלק יירד יד ןגעוו ןיגלָא .מ טדער ,(1949 ,קרָאי-וינ ,ייקלָאּפ ןוא
 זיא רעקיסַאלק עשידיי יד ןשיװצ, :סיוא טריפ רע ןוא ייז ןשיוצ ךיילגרַאפ ןקילייא ןַא
 רעדייא עסַאמ ערעטיירב ַא ךס ַא טנעיילעג טָאה םיא ,רעטסטבילַאב רעדו -- םכילע-םולש
 ערעסערג ןצרַאה ןיא ןקַאבעגניײא ךיוא טציא זיא רע .סייומ עלעדנעמ וליפא רעדָא ןצרּפ
 רעד}| 'עקיורט, רעסיורג רעד ןופ ייווצ ערעדנַא יד רעדייא ,ןשטנעמסקלָאפ ןענָאילימ
 .טקיווקעג רעמ ךיז ןעמ טָאה םיא טימ ,טצעשעג רעמ רשפא ןעמ טָאה ענעי .|גניליירד
 טשינ שטָאכ ,ןיימ ַא טימ ןוא לטייט ַא טימ ,ןגָאז וצ ױזַא ,ןביוא ןופ ןעמוקעג ןענייז ענעי
 סייוט עלעדנעמ -- -- -- ...ןסיוא ןענייז ייז סָאװ טגָאזעג שוריפב ייז ןבָאה לָאמעלַא
 טָאה עינלעק ןייז ףיוא קידנציז רעבָא ,לדייב ַא טימ לארשי תוצופת לכב ןרָאפעגמורַא זיא
 טשינ לָאמנײק טָאה ץרּפ .עסַאמ רעד ןופ רעכעה ּפעק עכעלטע טימ טקעטששגסױרַא רֶע



 147 ץרפ .ל .י ןוא םכילע'םולש ,ס"ומ עלעדנעמ ןשיװצ ןתוכײש יד

 ,טעניבַאק ןופ לּפמעטש םעד קרעװ ענייז ןופ ןשיוװּפָא -- טלָאװעג טשינ ןוא -- טנָאקעג
 ,(171-170 זיז) *טעברַא-ּפָאק רעשיטנעגילעטניא ןופ

 -רעד רעכעלרעייפ רעד ףיוא ןטלַאהעג) "געוו ןטיירב ןפיוא טַארעפער סניגלָא .מ ןיא
 ןיא טקורדעגרעביא ,1927 ,טסוגױא ןט8 םעד ,ץנערעפנָאקידנַאק רעד ןופ גנוציז-גנונעפע
 ןופ עיצידַארט רעדק ןגעוו ןעגנונעכיײצַאב עטסנרע רימ ןבָאה (*קלָאפ ןוא רוטלוק, ךוב
 טרעּפרעקרַאפ זיא --- עיצידַארט יד-טָא -- יז יו ,רוטַארעטיל רעשידיי רעשיסַאלק רעד
 -עגפיוא טשינ לָאמנייק טָאה סָאװ ,ץרּפ ןוא םכילע-םולש ,עלעדנעמ ןופ קרעוװ יד ןיא
 םעד ןגעוו טדערעג ךיוא טרעוו ןטרָאד .*רוטַארעטיל עשידיי יד ןקריװַאב |וצ) טרעה
 -נָאק ןטסמיטניא ,ןטסגנע םעניא ןענַאטשעג ןענייז, סָאװ ,רעקיסַאלק יד ןופ געוו ןטיירב
 יד ,קלָאפ סָאה ןעמונעגניירַא ךיז ןיא ןבָאה ייז .קלָאפ טימ ,ןסַאמ עשידיי יד טימ טקַאט
 ;ןגָאז טנָאקעג רעבירעד ןבָאה ייז ןוא ,וויטקעלָאק ןשיקלָאפ ןצנַאג םענופ ןעגנורַאפרעד
 ,(41 יז) *...'ךיא ןיב סָאד --- קלָאפ סָאד/

 רעד ןגעוו ןיִגְלָא .מ טדער "געוו ןטיירב ןפיואק לקיטרַא-טַארעפער ןבלעז םעניא
 ,דלעפנעזָאר ,יקסוועשטניוו רעטכיד יד ,ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןיא רךעקיסַאלק עדַאיעלּפ
 םכילע-םולש ,עלעהנעמ וצ ךעלנע ןענייז ייז זַא ,טגָאז רע ןוא ,רעװָאשווָאב ,טַאטשלעדש
 סע ןבָאה ייז יוו --- קלָאפ םוצ טייקטנעָאנ ןיא טײטשַאב טייקכעלנע רעייז , ןוא ,ץרּפ ןוא
 ןוא ,ויטקעלָאק-סקלָאפ ןצנַאג ןרַאפ ןדער ןוא -- ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןיא ןענופעג
 -יורג ַא ףיוא יוו רוטַארעטיל רעד ףיוא ןקוק ןוא ,םיא רַאפ טײקכעלטרַאװטנַארַאפ ןליפ
 ."עיצקנופ רעכעלטפַאשלעזעג רעס

 -יירש עקידרעטעּפש יד ןופ רענייא רעדעי יו ,ןעז רימָאל .רעטייוו -- טציא ןֹוא
 עריא ןגעוו ןוא רוטַארעטיל עשידיי רעד ןופ תודוסייטּפיױה יד ןגעוו ןדער טמוק סָאװ ,רעב
 .רעביירש עסיורג יירד יד ןשיװצ ןלעלַארַאּפ ןעיצ וצ קיטיונ רַאפ טלַאה ,רעגייל-טנורג

 (1928 ,ענליוו) *םזילַאער ןשידיי ןופ ןכירטש-טנורג? ךוב ןייז ןיא רעדנעלסיוא םוחנ
 םוצ עביל יד ,ןלָאמ ןשיטסַאלּפ םוצ עביל יד ,(טײקכַאװש | !השלוח, סעלעדנעמ, : טגָאז
 טשינ טגָאמרַאפ ץרּפ .טשינ ץיּפ טָאה סָאד -- עלעגייפ םוצ ,עלעזיור םוצ ,עלעזערג
 טָאה ץרּפא :רעטיױו ןוא *...ןגוא יד ןיא טקַאפ םעד ןקוק וצ טייקיאייפ סעלעדנעמ
 סעלעדנעמ ואוו ,טרָאד ןביוהעגנָא טָאה רע ,שיגַארט םזילַאער ןשידיי םעד טכַאמעג
 רעדליב-ןסַאמ ןופ לטימ סעלעדנעמ וצ .טלעטשענּפָא ךיז טָאה טסנוק-רנַאשז עוויטימירפ
 רשפא ,טסזיוו רעוװ ,ןוא ןטקילפנָאק עשיגַארט יד ןבעגעגוצ ץרּפ טָאה ןעגנולדנַאה-דיחי ןוא
 ץרּפ יו ,!רוטַארעטיל רעשידזי רעקיטכיר רעד ןופ ןעניז רעד ןענַאטשַאב םעד ןיא זיא
 -ָאטַאב יד ,טרָאװ ןשידיי םענופ טײקשימַאניד יד -- -- -- ...טלָאמעגסיױוא ךיז יז טָאה
 --- טײקטקָאטעגּפָא עשיטַאמַארגיּפע יד ,םיזמר ענעטלַאהַאב ץעגרע ןרעה טזָאל סָאװ ,גנונ
 ,"טלּפָאטרַאפ ָאד ןרעוו ךַארּפש-ץרּפ רעכעלנייוועג רעד ןופ ןטפַאשנגייא עלַא יד-טָא

 ףיוא גנוניישרעד יד טשינ 'טריזילַארוטַאנ -- ,רעדנעלסיוא .נ טביירש --- ,ץרפ;
 םעד טכוז ,עירעטירק עיינ עטמיטשַאב ַא ןָא ייברעד טדנעוו רע רָאנ ,רעגייטש סעלעדנעמ
 רעד ןופ טיײקיגנעהּפָא ןוא גנואיצַאב; רעייז ,ןעגנוניישרעד יד ןופ 'טלַאהניא ןכעלרעניא
 * ...'טלצוו רעד ןופ המשנ

 -טַאמ עלַאסרעוװינוא וצ זיב ןצרּפ ךרוד ןביוהרעדא : סיוא טריפ רעדנעלסיוא .נ ןוא
 ,ןליוו סעצרּפ ןופ עיציאוטניא רעד קנַאדַא טכיירגרעד םזילַאער רעשידיי רעד טָאה ,ןבַאטש
 -ַאש סעצרּפ .ןעלעדנעמ ןכיירגרעד וצ טינ ןעוועג זיא סָאװ ,טסנוק רעשיגַארט רעד וצ
 גָאזנָא ןַא ,ןעגנוכיירגרעד-טסנוק עקידנעמוק ןופ גָאזנָא ןַא ןרָאװעג רַאפרעד זיא גנופ
 ,"חסונ-רוטלוק ןשיטסילַאער םעיינ רעזדנוא ןופ ןעגנוכיירגרעד עקידנעמוק יד ףיוא

 ןוא רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ טסַאיוטנע רעד ,רעביירש רענעברָאטשרַאפ רעד
 זיקוויר .ב ,ריא רָאפ ןתוחילש-חישמ ןוא-הלואג עסיורג ןופ רענָאמ רעקידרדסכ רעד
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 ןוא עקידתילכת-סיורג יד} ןצנעדנעט עדייב יד טָאה ץרּפ .ל .י, : טביירש ,(1945-1883)

 הליחתכל ,טרעטיירברַאפ ןוא טפיטרַאפ ייז ןוא טּפַאכעגפױא | .מ .1 -- ,עלעירָאטירעט-ומכ
 ןיא ןָאנבױא םעד ןעמונרַאפ עקידתילכת סָאד טָאה ,ךַארּפש רעד ןיא ןביולג ןקירעביא ןָא
 טָאה לָאמַא רעדיוו ןוא .ןעמכילע-םולש ןוא ןעלעדנעמ ייב יװ ױזַא ,טײקמַאזקרעמּפיוא ןייז

 רעד ףיוא רעלטסניק םעד טריפעגסיורַא טָאה תילנת-לעב רעד זַא ,טלעטשעגסױרַא ךיז

 יַארעטיל ןשידיי טימ רעמיץלַא ןדָאלעגנָא ךיז טָאה ,רעלטסניק רעד ץרּפ ןוא ;ענערַא
 וצ זיב -- רוטַארעטיל רעשיריי רעד רַאפ ןייזטסואווַא-ספורַאב טימ ,סערעטניא-רוט
 יװ עיצַאוטיס רערעקיטסניג ַא ןיא לייוו .םכילע-םולש ןוא עלעדנעמ יוװ דַארג ןרעכעה ַא

 רַאפ טַאהעג טָאה -- ,ןיקוויר .ב רעטייוו טביירש -- ,ץרּפ, ."ןרענָאיּפ ייווצ עטשרע יד
 ַא --- יאדװַא עלעדנעמ יו ןוא ,םכילע םולש יוװ ,ןשטנעמ-סקלָאפ ןרעטקעוװעגפיזא ןַא ךיז
 ,טלעוו יד ןוא ךיז ןענעק וצ ןעוועג עװַאקישט רָאנ טינ זיא סע ןעמעוו ,ןשטנעמ-טסקלָאפ
 ךיז טָאה רע רָאנ ,רענעפע-ןגיוא ןַא רַאפ ןעניד טפרַאדעג םיא טָאה רוטַארעטיל יד ןוא
 --- ןיקוויר .ב) ?עיצקַא וצ גנוקיטומרעד טנָאמעג טָאה ןוא עיצקַא וצ טיירגעג ןיוש
 ן"ז ,1948 ,לרָאי-ינ ,"עקירעמַא ןיא רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ ןצנעדנעט-טנורג;
6, 

 ,ב טפרַאװ ,טייקשיפירח ןוא תובהלתה םיא רַאפ רעשיטסירעטקַארַאכ רעד טימ ןוא

 טגנירד ,ןיקוויר ,רע סָאװ ,ןכירטש-ץרּפ ןוא ןוויטָאמיץוּפ עקיטרַאנגיײא יד ןָא ןיקוויר
 "ונעג טָאה -- ,רע טביירש -- ,ץרּפ; :רעגייטש ןקידלוּפליּפ ןשינדמל ןייז ףיוא סױרַא
 "'תסנכ רעד ןופ טנייה ןרַאפ הלועּפ ןעיצ ,הלעמ לש עירָאטירעט יד ןריזיװ?טקַא זעמ
 ןוא טלָאװעג טשינ טָאה רע .רוטַארעטיל רעשוידיי רעד ןופ גנולעטשנייא רעקידלארשי

 ,טשרָאקָא טרַאוװ --- :ןענימינב ךרוד גָאזוצ סעלעדנעמ טימ ןענעגונַאב ךיז טנָאקעג טשינ
 -םולש טימ טשינ וליפא ןוא -- ! טלעוו רעד רַאפ ךיז ןזייוו וצ סָאוי טימ ןבָאה ךָאנ ןלעוװ רימ
 וצ סָאװ ןבָאה ךָאנ ןלעוו רימ זַא ,היבט ןוא לדנעמ םחנמ ךרוד גָאזוצ ןקרַאטש סמכילע

 ןזייונָא -- ןייז םייקמ שממ לעוּפב גָאזװצ םעד טלָאװעג טָאה ץרּפ .טלעוו עד ןבעג

 "! טלעוו רעד ןיא ןָאט וצ ןכָאה רימ סָאװ ןוא ןבעג וצ ןבָאה רימ סָאוו יונעג ןגָאזנָא ןוא
 רע ןעוו ,ןצרּפ ןופ טײקיטרַאנגייא ןוא טיײקשרעדנַא יד סױרַא טגנערב ןיקוויר .ב |

 טלעטש ןיקוויר .ב .סמכילע-םולש ןוא סעלעדנעמ טימ ןטנעמעלע-טּפיוה ענייז טכיילגרַאפ
 ןוויטָאמ עשידיי-ףיט-ןוא-טכע יד ןשיווצ ןצרּפ ייב לגנַארעג ןקידרדסכ םעד ףיוא ּפָא ךיז
 ןשיווצ הריתס רעד ףיוא ןסיוטשעגנָא ךיז יינטָאדפיוא טָאה ץרּפ, :עלַאסרעװינוא יד טימ
 רעפרַאש ליפ יז טָאה רע -- דָאטעמ-טגנופַאש ןשירַארעטיל-שיאיוג ןוא ןשיאיבנ-שידיי
 -ָאמ ןשיווצ הריתס יד -- ליפעגורָאפ ןייז ןיא עלעדנעמ יו טליפעג רעקיניזטסואווַאב ןוא
 ןוא רעשידיי ןופ םעלבָארּפ סָאד .גנוטכַארטַאב רעשיטעטסע ןוא גנוקריװַאב רעשילַאר
 ףרַאד ,ןדיי ייב רוטַארעטיל ָאי בוא -- טקיטפעשַאב רדסכ םיא טלַאה טסנוק רעשיאיוג
 רעלעיצעּפס ַא רַאפ ,ןעמרָאפ-טסנוק ייווצ ןופ זעטניס ַא ,עקיטרַאנגייא ןַא רָאג ןייז יז
 ,"ןבעגוצ ךיא לעװ ,עלָאר רעלעירָאטירעט-ומכ ַא רַאפ -- עלָאר

 ,ליטס ןוא ךַארּפש סעצרּפ ןיא רעדנוזַאב ןעמ טעז ,ןיקוויר .ב וצ טיג ,סָאד ןוא '
 ליטס ןייז; :םכילע-םולש ןוא עלעדנעמ ןופ ליטס ןוא ךַארּפש יד יו שרעדנַא זיא סָאװ
 יװ ,ליומ-סקלָאפ ןופ ןושל רענעמונעגרעביא רעד טשינ זיא סע :םיא ןיא תודע טגָאז
 וצ ןעלטימ עיינ ןופ רעכוז ַא ןופ ןושל רעשידיחי רעד ןיא סע רָאנ ,םכילע-םולש ייב
 -ָאמ ןייא ןופ ןפרָאװעג ךיז טָאה רע .ןעוועג רע זיא רעכוז ַא ,רוטַארעטיל ןעגנַאלרעד
 זיב ןגעוו עדמערפ ענעדיישרַאפ ןעגנַאגעגרעביא ,רעדעדנַא רעד וצ םרָאפ-טסנוק רעשיד
 -עג טקילגַאב זיא ןוא -- טקַארט-עירָאטירעט-ומכ םעד ףיוא טּפַאכעגפױרַא ךיז טָאה רע
 -155 ז"ז ,1948 ,"ךוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ ןצנעדנעט-טנורגפ ,ןיקוויר .ב) *. . .ןרָאװ
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 249 ץרב .ל . טא םכילע סולש ,ס"ומ עלעדנעמ ןשיטצ ןעונייש יד

 טדער (1921 ,"טפנוקוצ; ,ָאריּפַאש .ל ןגעוו לקיטרַא ןַא ןיא) טרָא ןרעדנַא ןַא ןיא

 ןוא ...} ;ייברעד טגָאז רע ןוא רעקיסַאלק עשידיי יד ןופ ךַארּפש רעד ןגעוו ןיקוויר .ב

 רעטסומ ַא רַאפ ןעמונעג ךיז טָאה עלעדנעמ .גנַאגוצ ןייז ןענופעג ךיז טָאה ייז ןופ רעדעי

 : {עקשיפ| ןַאמָאר ןשיזיוצנַארּפ םעד ןוא ! עשטַאילק יד} עירָאגעלַא עשזאיירבעה-טלַא יד

 ץרּפ .רוטַארעטיל עשיסור עשיטסילַאער יד ןוא ןלָאגָאג ןעמונעג ךיז טָאה םכילע-םולש

 ןבָאה ןעמַאװצ עלַא ןוא .?רוטַארעטיל עשיאייּפָארײא יד ןוא ןענייה ןעמונעג ךיז טָאה

 השעמ רעד ןיא ןגָארטרעבירַא ייז לָאז רע ,ןושל ןשידיי םעד טימ ןפלָאהעגסיזרַא ךיז

 ןופ ןושל-הנעמ ןטימ -- םכילע-םולש ,ןדמל-דזי ןופ ןושל םעד טימ עלעדנעמ --- ןיירַא

 ,"ןושל-קנואוו ןפוא ןשידיסח םעד טימ ץרפ ,ענעדזי-דזי
 עסיורג יירד יד ןשיווצ ןכיײלגרַאפ עטסטייוו עמַאס יד טכַאמעג רדסכ ןרעזו ױזַא ןוא

 ,רעביירש

 יירד יד ןגעוו (1928-1886) ןַאקשריה יבצ טדער םכילע-םולש ןגעוו לקיטרַא ןַא ןיא

 :סיוא טריפ רע ןוא ץרּפ ןוא םכילע-םולש ,עלעדנעמ ,ועביירש

 -טסניק ענרעדָאמ ןענייז ץרּפ .ל .י ייס ןוא םירפס-רכומ עלעדנעמ עדייז ףעד ייס;

 קידנעטש ןוא םוטעמוא ייז ןבָאה ,ןעשזדנַאלברַאפ טשינ ןלָאז ייז ואוו ןוא ,ןעוועג רעל

 םענופ ןוא שינעמוקנייא-סקלָאפ םענופ תיצמנו םעד ,רדס ןוא ליטס ןטמיטשַאבו ַא טכוזעג

 ןיא ןוא םיתבש עקיאור יד ןיא ןטסקרַאטשמַא סיוא ךיז טקירד סָאװ ,ןבעל ןכעלשטנעמ

 ,"םיבוט-םוי עקידהגאד'ןָא יד

 םעד ןוא אפוג סַאג יד עקַאט טָאהעג ביל טָאה םכילע"םולש ? םכילע-םולש רעבָא;

 ןטרעביושעצ רעייז ןוֿפ שממ רע זיא החמש אלמ ;ןעייג ןוא ןעייטש ייז יוװ ,קרַאמ-םצע

 סעּפע ןריפוצכרוד תוכרטצה םוש ןייק וליפא קידנעריּפש טשינ ,ןעזסיוא ןטרימשרַאפ ןוא

 -סנבעל רעד ,והובו והות םעניא רדס ןסיוועג ַא ןריפוצנייא רעדָא ןַאלּפ ןטמיטשַאב ַא

 ןַאקש'ריה יבצ) *...טייקליטשמוא יד עקַאט ךָאד זיא ,ּפיט ַא ױװ ,/רעגָאז םענופ ליטס

 ,(165 'ז ,1922 ,ןילרעב ,"סנטייוורעדנופ, ---
 טלײטעגסױרַא ןפוא ַאזַא ףיוא לקיב .ש .רד טָאה *ךיזמורַא ןוא ךיזניאק ךוב ןייז ןיא

 טריפעגרעטנוא טָאה ןדּפק רעד עלעדנעמ,; :םכילע םולש-עלעדנעמ ןשיווצ ןופ ןצרּפ

 עטַאברָאה יד ןוא סעקשיפ עמורק יד ןופ טינשּפָא-טייצ םעד רעטנוא לכה-ךס ןוזייב ַא

 ,טײקשירעפַאש ןוא ןבעל ןופ ןגעוו עיינ ןכוז וצ ןעגנואווצעג זדנוא םורַא-ױזַא ןוא סעלייב

 ןרעטיב םעד ןסיז טנרעלעג זדנוא ,ןוחטב-סנבעל טהנעטעגניירַא זדנוא ןיא טָאה ע"ש

 -לַאװעג ַא ןוא גיוא ןיא טייקטכייפ רעדלימ טימ געט עשידיי ןוא עכעלשטנעמ ןופ ןּפָארט

 טעװעטַארעגסױרַא טײקטגַאװעג רעשיאָארעה טימ טָאה ץרּפ .ןּפיל יד ףיוא לכיימש ןקיד

 -ַאב סָאװ ,לרעייפ עקיטסייג עקילייה סָאד תורוד ןוא סעכָאּפע ןופ שַא םעד רעטנוא ןופ

 ןיז ַא טיג ןוא טרַאװנגעג יד רערעכיז ןוא רענעש טכַאמ ,טײהנעגנַאגרַאפ ַא טקיטכער

 ןשירָאטסיה ַא ןפַאשעג סנַאסענער רוטלוק ןשידיי רעזדנוא רַאפ טָאה ץרּפ .טפנוקוצ רעד

 "עג ךעלגעמ סע םורַא-ױזַא ןוא עיצידַארט ןופ 'טייק ענעדלָא יד ןבעגעג םיא ,רַאּפשנָא
 -רוטלוק ַא וצ ןסקַאװרעדנַאנַאפ ךיז לָאז בעלפיוא-רוטַארעטיל ןוא:ךַארּפש ַא זַא ,טכַאמ

 טָאה עיצידַארט ןופ טייק ענעדלָאג סעצרּפ :טרערעג טערקנָאק .סנַאסענער-סנבעל ןוא

 -נוא ןיז ַא ןבעגעג ןוא לוש עכעלטלעוו-שידיי רעזדנוא טלַאהניא טימ טליעעגנָא טשרע

 ,(9 'ו) ?גנובערטש"רוטלוק רעזד

 רעניוו ריאמ טכַאמ סע סָאװ ,ךיילגרַאפ רעד זיא קיטרַאנגייא ןוא טנַאסערעטניא ץנַאג

 -יירש יירד יד ןגעוו ,רעשרָאפ-רוטַארעטיל רעכעלטנירג רעטסוזאווַאב רעד ,(19417-1893)

 ץטכישעג רעד וצ; קרעוו לאטיּפַאק ןייז עז) "ליטס סעלעדנעמק גנולדנַאהּפָא ןייז ןיא רעב

 -געמ, :(1946 .גַאלרַאפ-ףוקיא ,2 דנַאב ,"ה*י ןט-19 ןיא רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ

 ,לברַא ןופ טשינ טיש רע .'קידנדנעלב. טפור ןעמ סָאװ ,סָאד טשינ זיא טנַאלַאט סעלעד
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 גנונעכערסיוא עשירעלטסטיק יד .טנכערַאב ןוא רעווש ,טכידעג ןענייז דליב ןוא ץַאז ןייז

 ,דליב ןייז רעביא טפָא טשרעה טקעלעטניא רעד .עלָאר עסיורג ַא ןפַאש ןייז ןיא טליּפש

 ןליּפשעצ ךיז לָאז עיזַאטנַאפ ןייז זַא ,טשינ טזָאל ןוא קעװַא רעווש ףיורעדו ךיז טגיל
 -ַאנ סע"ש .רערַאבלטימוא ,רעכעלגנירּפשרוא ,רעקידנדנעלב זיא טנַאלַאט טמכילע-טולש

 ַא טימ טלדורּפש ,רעקיטַאלג ןוא רעטכייל ךס ַא טמָארטש טײקשילַאינעג עקיסקואוו-רוט
 -יוו זיא טימעג רעשירעלטסניק ןייז .ןלַאפנייא ןוא רעדליב ןופ עפש רערעכייר ַא ךס

 -ַאט סעצרּפ .ןעלעדנעמ ןופ רעקיברַאפליפ זיא ,רעהיוו ,ץרּפ .רעטכייל ,רעכעלביל ,רעכ

 ַא טימ ,ןטעשזוס ןוא ןלַאפנייא עשיטסיטרַא עקיטרַאנדיישרַאפ טימ טעשטשילב טנַאק
 ןטעברַארַאפ ןוא ןעמענפיוא םייב 'רעקיביגכָאנ, זיא ץרּפ .עיזַאטנַאפ רעקידנרילובַאפ ךייר
 רעד ןופ סעיצידַארט ןוא ןלַאװק --- עקידקפס ךיוא --- עטסקיטרַאנדיײשורַאפ ןופ ןסולפנייא
 ,(31 'ז) *רוטַארעטיל-טלעוו רעד ןופ ןוא רעשידיי

 ,עלעדנעמ} רעביירש עסיורג יירד עקיזָאד יד ןופ, :רעניױװ .מ טגָאז יועטייוו ןוא
 טסנרע ןטסערג עמַאס טימ רע טָאה ,ןבָארגעג ןטספיטמַא עלעדנעמ רעבָא טָאה |ץרּפ ,ע"ש
 ןטנעמעלע יד -- -- -- ...ןבעל-סקלָאפ םענופ ךות םוצ ןבילקרעד ךיו תונשקע ןוא

 רעפיט ,רעגנערטש ,רעטכע ןעלעדנעמ ייב ןענייז עיצידַארט-רוטלוק רעשירָאטסיה ןופ

 ןעמ ואוו -- -- -- ...רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא ןייז טשינ לָאז'ס ןעמעוו ייב יו

 ;עידָארַאּפ רעוייב יצ זיב טייגרעד קזוח רעד ,ףרַאש ץנַאג עלעדנעמ טריזינָאריא ,ףרַאד

 ,רעדייא רעפיט ,רעקידתמא ,רעטכע סעיצידַארט-רוטלוק יד ךיז ןזיײװַאב ָאד ךיוא רעבָא

 -נעגנַאגרַאפ יד קיטנַאמָאר ןיא ןייא ןליה סָאוו ,סעצרּפ ןעגנולייצרעד ענעי ןיא ,לשמל

 ,(32 "ז) *...רוטלוק ריא ןוא טייה

 -גביוא ןייז ןופ דנַאב ןטייווצ םעד ןיא) טרָא רעדנַא ןַא ןיא טלדנַאהַאב רעניוו ריאמ

 רעביירש עשידיי ענעדיישרַאפ היא ןעלעדבעמ ןופ גנוקריו יד קרעוו !טנָאמרעד

 -יטס, רעכעלשידזי ןופ ןטנעמעלע עסיוועג יד זַא ,גנוטּפוהַאב יד .., :טגָאז רע ןוא

 רעד ףיוא גנוקריוו עקידנטיײדַאב ַא טַאהעג ןבָאה ליטס ןטעּפוע סעלעדנעמ ןיא !עיצַאזיל

 -עגרעביא יו רעמ ןזיא| -- ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא ליטס םענופ גנולקיװטנַא
 -רוטַאנ רעד ףיוא גנוקריוו עטמיטשַאב ַא טַאחעג ןבָאה ייז זַא ,ךעלגעמ רעייז .ןבירט

 -עליוב ןעמוק'ס ואוו ,ןפַאש ןייז ןופ ןלייט ענעי ןיא ןדלעפגעזָאר סירָאמ ייב גנורעדליש

 עקיזָאדיד זַא ,ךיוא ךעלגעמ :;ןעגנומיטש עשיטסילַאנָאיצַאנ ענייז קורדסיוא םוצ רעט

 תובשחמ-לעב יװ -- עיזעָאּפ סגורפ .ש ףיוא גנוקריוו ַא ןבָאה טנָאקעג) ןבָאה ןטנעמעלע

 -דחא 'געוו ַא טנפעעג , טָאה 'חסונ, רעשיאיירבעה סעלעדנעמ זַא ,זיא קיטכיר .ןבָאה ליוו

 ,ןגָאז ןעמ ףרַאד ןצרּפ ךיוש סָאװ רעבָא .טסעפ טלעטש ימע-ןב יוװ .ןקילַאיב ןוא ןעמעה

 ןוא ערעסערג ןייק טייצ רענעי ןופ רוטַארעטיל רעשזדיי רעד ןיא ןַארַאפ טינ זיא'ס זַא

 ןוא ןטנעמעלע-עיצַאזיליטס עכעלשידיי עטעּפש סעלעדנעמ יוװ ,ןצַאזנגעק-ליטס ערעפרַאש

 ץרּפ .ל .י .ליטס ןטריזיאייּפָאריא -- דָאירעּפ ןטשרע ןייז ןיא סרעדנוזַאב --- סעצרּפ

 -נעמ ןופ טָאה רעדיוו םכילע-םולש .עיצידַארט-ליטס סרעגניטע ךָאנ ךָאנ טלָאמעד טייג

 -נעמ ןיא| סָאװ ,/עיצַאזיליטס, רעכעלשידיי ןופ ןטנעמעלע יד טינ ןעמונעגרעביא ןעלעד

 טייקמיטניא יד ,ליטס ןסיורע ןייז ןופ טייקכעלמיטסקלָאפ יד רָאנ ,ןפַאש ןטעּפש סעלעד

 ,ליטס ןשיריטַאס-שירעטעּפשּפָא םעד .,ךַארּפש-סקלָאפ רעד ןופ

 רַאפ טרעוו ןקידלַאװג ַא טגָאמרַאפ ןוא טַאזקריוו ןוא קרַאטש זיא ליטס סעלעדנעמ ,

 -ניא ןכעלטירשרָאפ םעד טכערּפשטנַא רע ואוו ,טרָאד גנולקיװטנַא רעשירַארעטיל רעד

 טריוויטלוק ןוא טרינילּפיצסיד ,טפיילש רצ ואוו ,טרָאד ,גנואיושנָא-טלעוו ןייז ןופ טלַאה

 -סידָאראּפ-שירעטעּפשּפָא זיא רע ואוו ,טרָאד רעדָא .ךַארּפש עכעלמיטסקלָאפ עווָאפַאמ יד

 -נעטערפ ַא טרעוו רע ןעוו ןלַאפ ענלעצנייא ענעי ןיא ךס ַא רעייז טרילרַאפ רע .שיט



 39  ץרפ .ל .י טא םכילע'סוטש ,ס"ומ עלעדנעמ ןשיװצ ןתוכייש יד

 ,(1717170 זיז ,2 'ב) *...'חסונ/ רעכעלשידיי רעטנרַאפַאב-זעיגילער דעזעיצ
 ץרּפ ףיוא ךַארּפש-עלעדנעמ רעקיטרַאנגײא רעד ןופ גנוקריוו רעד ךייש סָאװ ןוא

 -ריוו עקידלַאװװג יַא טַאהעג טָאה ןפַאש סעלעדנעמ- .., : רעניוו .מ טגָאז םכילע-םולש ןוא
 -נַא רָאג טימ רעבָא ,ךַארּפש-רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ גנולקיװטנַא רעד ףיוא גנוק

 'ןטסישידזי, יד סָאװ ,יד רעדייא ,ןטנעמעלע ערעדנַא רָאג טימ ,ליטס ןייז ןופ ןטייז ערעד
 ןביוהעגפיוא טָאה עלעדנעמ .םיא ןיא טייקשינומה ןופ ןטנעמעלע יד טימ --- ,ןבָאה ןליוו
 עיינ עקיזָאד יד טָאה ,ןסַאמ-סקלָאפ עטסטכידעג יד ןופ ןטסַאלּפ-ךַארּפש עיינ עקיזיר

 ףליה רעד טימ טרינילּפיצסיד גנערטש שיטסיליטס/שילַאקיטַאמַארג ןלַאירעטַאמ:ךַארּפש
 ַא ךרוד ,אפוג  ךַארּפש-ןסַאמ רעד ןופ גנוטעברַאַאב רעטסמַאזקרעמפיוא ןוא רעטספיט ןופ
 ןיא ןוא בעוועג ןטסכעלטנגייא ריא ןיא ןעגנירדניירַא ןלופ"עביל ןוא ןשירעלטסניק ףיט

 יד רעטנוא ץלַא סָאד קידנפרַאװרעטנוא ,טגָאמרַאפ יז סָאװ ,ןטסקידעבעל ןטסעב םעד
 .קרעוו ענייז ןופ ןעיידיא

 ,רוטַארעטיל רעד ןופ ךַארּפש רעד ףיוא גנוקריוו עסיורג ַא טַאהעג טָאה עלעדנעמ,
 רעשיאייבעלּפש רעכעלרעדנואוו רעד טימ ,ןעמכילע-םולש ןוא ןצרפ ףיוא ךיוא עקַאט זוא
 -ךַארּפש ןייז ןיא ןַארַאפ זיא סָאװ ,טייקרעכיז-ףערט ,טייקידעבעל ,טייקיברַאפליפ ,"טייקכייר
 יָשְלְע יד וצ ךורּפשרעדיװ ןיא ןוא -- ,ובענ עקַאט -- ןלַאפ ענלעצנייא ןיא ןוא ,ליטט
 רעד טימ טקריוועג טָאה עלעדנעמ .טייקכעלשידיי ?רעכעלמיטסקלָאפ,-רעּפיה ןופ ןטנעמ
 לפיוו ףיוא ,ליטס-ךַארּפש ןייז ןופ טײקרַאבלטיממוא ןוא טייקטכע ,טייקמיטניא רעקיצרַאה
 רעד ןופ --- טייקשיאייבעלּפ רעטנוזעג ןופ קורדסיוא ןַא ןענייז ןטפַאשנגייא עלַא עקיזָאדיד
 ייס ,שירעיצרעד קידלַאװג טקריוועג טָאה עלעדנעמ .ןסַאמ-סקלָאפ יד ןופ טייקשירעפעש
 ףרַאד עמ זַא ,רקפה ןייק טינ זיא ךַארּפש עשידיי יד זַא ,גָאזנָא ןקידנעטש ןייז טימ
 ,ליּפשייב ןגנערטש םעד טימו ייס ,ךַארּפש רעדנַא רעדעי רעביא יוִי ,ןטעברַא ריא רעביא
 ןטנעמעלע יד ןענייז ץלַא סָאד טָא .ןבעגעג ןפַאש ןייז טימ טרּפ םעד ןיא טָאה רע סָאו
 ףיוא גנוקריוו עלופטרעוו עסיורג ַא טַאהעג ןבָאה סָאװ ,טייקשירעפעשו ךַארּפש ןייז ןופ
 ,(172 יז ,2 'ב) *גנולקיװטנַא רעשירַארעטיל רעד

 .מ טביירש "ליטס סעלעדנעמ ןיא קיטנַאמָאר ןוא םזילַאער, גנולדנַאהּפָא רעד ןיא
 טשינ זיא טײקשיטעָאּפ ןייז .טעָאפ רעסיורג ַא עזָארּפ ןייז ןיא זיא עלעדנעמש : רעניוו
 ןוא לופ-עיזַאטנַאפ ךעלנייוועגרעסיוא ױזַא טשינ ,ןפַאש סעצרּפ ןיא יו קיברַאפליפ ױזַא
 רעד ןופ ןעגנורעדליש ענייז רעבָא .טינ סיוועג .ע"ש ייב יו ןעגנודניפרעד ןיא ךייר
 * . ..סעיצָאמע ןוא ןטפַאשנדיײל עלַאיצָאס טימ ןעגנורדעגכרוד רעפיט ןענייז טייקכעלקריוו
 ,(184 'ז ,טרָאד)

 ןכלעוו ייב ,ס"ומ עלעדנעמ -- ןרעניוו .מ ייב ןכיילגרַאפ יד ןופ טניוועג ,ןעעז רימ יו
 ,ןכירטש ענעדָאלעגנָא-עלַאיצַאס רעמ ,עטכעירעמ ,עפיט-רעמ טניפעג רע

 ןשיוצ טכַאמ רע סָאװ ,עיגָאלַאנַא עכעלפערט עקידנעיײגיײברַאפ ַאזַא טנַאסערעטניא
 ןפיט ַא ןקירדסיוא ױזַא טקנוּפ ןָאק סמכילע-םולש רָאמוה רעד; :ץרּפ ןוא םכילע-םולש
 -רעד עשיטסימיסעּפ עשיטנַאמָאר-שיטסילַאער טמיטשַאב יד ,לשמל ,יוו םזימיסעּפ ןלַאיצָאס
 -עגּפָא ןלַאפ עדייב ןיא טרעו ךות ןיא ...טײקמערָא ןוא טיונ ןגעוו סעצרּפ ןעגנולייצ
 קוליח רעד .םוטרעגריבניילק ןטרידַארגעד ןטלמוטעצ םענופ עיצַאוטיס עבלעז יד טלגיּפש
 ןיא םוטרעגריבניילק ןטכיש עקיזָאד יד סיוא טקירד ע"ש סָאװ ,םעד ןיא זיולב טײטשַאב
 -נָאל ,עקירעמַא ןייק דנַאלסור ןופ ,טָאטש ןיא לטעטש ןופ :ּפַאטע "ןקידנרעדנַאװ, רעייז
 ףיוא עטרעווילגרַאפ ,עקידנציזטסעפ ַא סלַא עסַאמ עקיזָאד יד טעז ץרּפ .וװ .זַא .א ןָאד
 -רַאפ, רעד ןופ ןייש רעשיטנַאמָאר רעד ךרוד רָאנ זיולב *"ןפלעהפ ךיז רע ןָאק --- טרָא ןייא
 סעייש ןופ ןעלצרָאװ עלַאיצָאס ידא ,טרָאד) "ןָא עקַאט טמוק רע רעכלעוו וצ ,"טייהנעגנַאג
 ,(214-273 ןיז ,*רָאמוה
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 "קפס |םוטרעגריבניילק םייב} זיא -- ,רעניוװ .מ רעטייוו טגָאז -- ,גבונעּכָאה יד;

 -ַארט, רעלופ ַא ןיא ןלַאפנײרַא טשינ רעבָא טזָאל יז ,ריא רעביא ךיז ןעמ טלציוו ,קיד

 "יא רעד -- "טסיירט, רעלַאיצָאס סע"ש ןופ םרָאפ יד ויא רעבירעד .גנומיטש *רעשינ

 -רַאפ רעד ןופ קיטנַאמָאר יד -- ןצרּפ ייב יװ טקנוּפ ;רָאמוה-דייר רעקידלציוו-שירָאזול

 ,(214 'ז) *טײהנעגנַאג
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 ,טלעוו עשידזי ןלייט יד ןבָאה (1940 ןיא) טײצרָאי ןט25 טעצרּפ טימ גנודניברַאפ ןיא

 םעד טרעייפעג ,סעדנַאב עשיטסירעלטיה-שטייד יד ןופ טיהעגסיוא ייז טָאה לזמ סָאד סָאוװ

 ערעווש עיינ יד ןוא ןעגנוריסַאּפ עמַאזיורג יד ןופ טכיל םעניא ןוא ןכייצ ןרעטנוא טיײצרָאי

 ןבָאה ןעגנורעייפ-ץרּפ יד .ןייטשוצסיוא טַאהעג טָאה קלָאפ עשידיי סָאד סָאװ ,תונויסנ

 ןיא ןבירשעג ,ןעגנולדנַאהּפָא ענעדיישרַאפ יד ןיא .רעטקַארַאכ ןשיפיצעּפס ַא ןגָארטעג

 "עלעדנעמ ןשיווצ ןשינעכיילגרַאפ עטנַאסערעטניא עיײנ"ץנַאג רימ ןפערט ,טייצ רענעי

 ירד יד ןופ סעלָאה ןוא ןטפַאשנגיא יד ןשיווצ סעיגָאלַאנַא יד .ץרפ ןוא טכילע-םולשו

 .ןעלקניוו קוק ערעדנַא רָאג ןופ טכַאמעג ןרעוו רעביירש עסיורג

 ,םוטנדיי ןשיליוּפ םענופ טלַאטשעג עשילָאבמיס ַא יו סױרַא טמוק ץרּפ

 ןיאא :ץכ השמ טביירש (1940) קרָאי-וינ ןיא ןענישרעד ,"ץרּפ ,ל .י, לכיב ןייז ןיא

 -עטיל רעשידיי רעד ןיא רוגיפ עלַארטנעצ יד ןעוועג ץיופ ,5 ,י ןיא 13 ןרָאי יד

 יו טנכייצַאב םיא ןעמ טָאה 'סוחי-עילימַאפ, ןשידַארעטיל ןופ לטעצ םעד ןיא .רוטַאר

 עלעדנעמ :ױזַא ןעגנַאגעג זיא לטעצ רעד .רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ ןטַאט םעד

 ןײלַא רע ,לקינייא רעד -- םכילע-םולש :ןפורעג ױזַא םיא ןבָאװ עלַא ,עדייז --- ס'יומ

 ."רוטַארעטיל רעד ןופ רעטָאפ רעד -- ץרּפ .ל .י ןוא ,טנכײצַאב יװַא קידנעטש ךיז טָאה

 "רַאפ טָאה ץרּפ סָאװ ,"עיציזָאּפ רעקידנרינימָאד, רעד ףיוא ּפָא ךיז טלעטש ץכ השמ

 טָאה -- ,רע טגָאז -- ןדייז םוצ; .טייצ ןייז ןופ רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא ןעמונ

 ןיוש ןבָאה םיא טנעיילעג זַא ,טקעּפסער ַאזַא טימ -- גנוטכַא סיורג טימ ןגיײצַאב ךיז ןעמ

 .רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ רעצַאש ןוא רעבָאהביל עלענָאיסעכָארּפ ,הלונגס-ידיחי ּףָאנ

 ןשידיי ןופ לייט ַאזַא טקנוּפ ןרָאװעג זיא רע ,ּפַאל-רבח ןעוועג ןעמ זיא ןעמכילע-םולש טימ

 ןסַאמ עשידיי יד ייב ןעוועג זיא רע ;ךַארּפש רעייז ןוא ןעניושרַאּפ ענייז יוװ ,רעגייטש

 ןעמכילע-םולש ןענעייל .רוטַארעטיל רעסיוא ןעוועג טעמכ ןיוש זיא רע זַא ,רעלוּפָאּפ ױזַא

 ןוא ורּפָא ןופ לייט ַאזַא ,ךַאז עכעלדנעטשרַאפטסבלעז ןוא עכעלריטַאנ אזא ןרָאװעג זיא

 סמכילע-םולש ןזָאלעגכרוד טשינ ןבָאה טָאװ ,יד ןופ ךס ַא רעייז זַא ,ןעגנערברַאּפ ןופ

 טָאה ץרּפ ."רוטַארעטיל ןענעייל ייז זַא ,טסואוועג טשינ יליפא רָאג רשפא ןבָאה ,הרוש ַא

 ךיז ןעמ טָאה םיא וצ; .הגרדמ רעכיוה ַא וצ רוטַארעטיל עשידִיי יד ןביוהרעד ןיושו

 יסױרַא טָאה סָאװ ,רעד ןעוועג זיא רע ,תומכסז ןוא תוצע עשירַארעטיל ךָאנ טדנעוועג

 ןּפעשנָא ןרָאפ םידיסח עשירַארעטיל ןגעלפ םיא וצ .,רוטַארעטיל ףיוא תוכימס ןבעגעג

 ,טרָאװ ןייז טגָאװעג טָאה |ץרּפ} רע ןעוו ןוא ,סעדָאמ ןוא תוכהלתה עשירַארעטיל טימ ךיז

 רעשידיי רעד ןופ טרָאװ עקיטליגחנע ןוא עקידנטליג סָאד יװ ןרָאװעג טכַאדטַאב רע זיא

 -ַארעטיל עלעיצעּפס ַא ןפַאשעג ךיז םורַא טָאה סָאװ ,רעד ןעוועג זיא ץרּפ .,רוטַארעטיל

 .?ערעפסָאמטַא עשיר

 טָאה -- ,ץכ .מ טגָאז -- ,עלעדנעמ, :ךַאדּפׂש סעצרּפ ךיוא זיא קיטרַאנגייא ןוא

 טריפעגניירַא טָאה םכילע-םולש ; רוטַארעטיל רעד ןיא ךַארּפש עשידיי יד טריפעגניירַא

 -יל עשידיי עלעיצעּפס ַא ןפַאשַאב טָאה ץרּפ ; ןַארּפש רעשידיי רעד ןיא רוטַארעטיל יד

 ייאייפ-םַאנפיוא יד ןוא ןצענערג יד טרעטיירברַאפ קרַאטש רעייז טָאה סָאװ ,רוטַארעט

 סעצרּפ טעברַא רעלעיצעּפס רעד-טָא ןופ טַאטלוזער רעד .ךַארּפש-סקלָאפ רעד ןופ ןטייק

 ךַארּפש יד טרעכיײרַאב ןוא טסולפנייאַאב קרַאטש רעייז רע טָאה טייצ ןייז ןיא זַא ,ןעוועג זיא



 353 ץרמ .ל .י א םכילט םולש ,סיומ עלעדנעמ ןשיװצ ןתוכיײש יד

 טייצ ןייז ןיא וליפא זיא ןיילַא םיא רעבָא --- ,רעביירש עשידוי לייט ןטסערג םעד ןופ
 ,(15 'ז) "ןענעייל וצ גנירג ןעוועצ קידנעטש טשינ

 ַא טכַאמ (24 זײז ,1940 ,קרָאי-וינ) ןצרּפ ןגעוו לכיב ןייז ןיא יקצָאטסָאלַאיב .י .ב
 ודנוא ןענייז םכילע-םולש ןוא עלעדנעמ, :ע"ש ןוא עלעדנעמ טימ ןצרּפ ןופ ךיילגרַאפ

 -עג ןבָאה 'עדייב .רעגייטש-סנבעל ןשידיי ןטימ ,ןכעלמיטסקלָאפ ןטימ ןעמוקעג ןגעקטנַא
 רעד ,עריטַאס טימ רענייא -- ,טגָאזעגנײרַא םעד ,טריקיטירק ָאד ,טכַאלעגּפָא ןוא טכַאל
 -סקלָאפ עשידיי ,רעגייטש רעשידיי :לכה:ךס רעד רעבָא ...רָאמוה טימ ---  רעטייווצ
 ןוא םזילַאעדיא ,עיידיא עשירעלטסניק ןבעגעג זדנוא טָאה ץרּפ .ל .י ...טייקכעלמיט

 יד ;טייקכעלנעזרעּפ רעשידיי רעד ןופ קיגַארט יד ןבעגעג זדנוא טָאה ץרּפ .קיגַארט

 קיגַארט יר ןוא ,טײקכעלטפַאשלעזעג רעשידיי רעד ןופ ,הדע דעשידיי ועד ןופ קיגַארט
 * ...תיליל ןופ ץענ-דניז רעד ןיא שינָאמ --- .ןיילַא ךיז טימ לגנַארעג ןייז ןוא שטנעמ ןופ
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 ןקיטרַאסיורג א ףיוא טרעייפעג רעדיוו טלעוו רעשידיי רעד ןיא ןעמ טָאה 1945 ןיא
 ןגָארקעגוצ רימ ןבָאה רעדיוו ןוא .טיײצרָאי ןט-20 םעד לָאמ סָאד --- טייצרָאי סעצרּפ ןפוא
 -רַאפ עטנַאסערעטניא טכַאמעג טָאה ןעמ ואוו ,רוטַארעטיל עקיטרַאנדיײשרַאפ עכייר ַא
 ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא טרָא רעייז ןוא רעביירש יירד יד ןשיווצ ןכיילג

 -רַאפ יד ושָאטַאּפָא .י טרירַאב ,1945 ןיא ןבירשעג ,ץוּפ .ל .י ןגעוו לקיטרַא ןַא ןיא
 סעדעי טעמכא ,טייצ רעד-טָא רַאפ טכַאמעגכרודַא טָאה ץרּפ סָאװ ,"םילוגליגק ענעדייש

 -יא הלילחו-סח טשינ טָאה ןעמ יצ ןרעטשינ ןעמונעג ןעמ טָאה טיײצרָאי סעצרּפ וצ רָאי
 -יל ךעשידיי רעד ןופ דובכ ןרַאפ ןרָאװעג ןָאטעג זיא סָאד ןוא .רטפנ םעד טצַאשעגרעב
 רעד זיא 1910 ןיא .ןעמענ יד ןרילאט ןוא ןשַאט ןייא ןיא ןטלַאה טגעלפ ןעמ .רוטַארעט

 ,עלעדנעמ ,םכילע-םולש -- רעטעּפש רָאי ןעצ ַא .עלעדנעמ ,ע"ש ,ץרּפ -- ןעוועג חסונ
 ןיוש טבייה ןעמ ןוא .טרעהענפיוא יווװ טעמכ ןבָאה סעיזיווער-ץרּפ יד ? טנייה ןוא .ץרּפ
 ,עלעדנעמ ,ע"ש ,ץרּפ --- חסונ ןקילָאמַא םעד ןרעה וצ ןָא רעדיוו

 בָאה ךיא ,הרוסמ רעשידיי רַאפ ,עיצידַארט רעשידיי רַאפ ץרא-ךרד סיורג בָאה ךיא;
 טלַאה ,םעטָא ןייא ןיא סױרַא ןדער רימ סָאװ !רעקיסַאלק ערעזרנוא, חסונ רעד זַא ,ארומ
 יירד יד ןופ "שלושמה טוח, םעניא טשינ טגיל רַאפעג יד ןוא .ןקידיילסוא ןיא ךיז
 קעװַא ףרַאד רוטַארעטיל עשידיי יד זַא ,חסונ ןקיטרַאפ םעניא רָאנ ,רעלטסניק עסיורג

 ,רעקיסַאלק יד ןופ ךַאילש ןרעבי

 ,תמא טשינ ! ךַאילש ןייא טַאהעג רעקיסַאלק ערעזדנוא עקַאט ןבָאה : ךיז טגערפ;
 רָאמוה ןוא עריטַאס .'לקינייא ןטימ עדייז, ןגעוו םעטָא ןייא ןיא ןדער טשינ ןָאק ןעמ
 סַאה טביירטרַאפ רעטכעלעג .עריטַאס יװ הגרדמ ערעכעה ַא זיא רָאמוה .טשינ ךיז ןרָאּפ
 ןקידתופתושב ַא ןעניפעג ךָאנ ןָאק ןעמ ביוא ןוא .רענעש טלעוו יד טכַאמ ,סטכעלש ןוא
 -נײרַא א"שרהמ ןברַאה ַא ןבָאה ןעמ ףרַאד ,ןעמכילע-םולש ןוא ןעלעדנעמ ןשיװצ טקַארט
 עלעדנעמ ןוא ע"ש .טנַאלַאט ןגעוו טשינ טייג ָאד ןוא .טקַאדט ןבלעז ןפיוא ןצרּפ ןריפוצ
 ןעמ ,ייז טנעייל ןעמ ןעוו ךיז טיירפ ןעמ ,ןטנַאלַאט עסיורג ,רעביירש עסיורג ןענייז
 ןעמ טנעייל רעבָא ןצרּפ .תוגרדמ עכיוה ןענייז סָאד ןוא .ייז טנעייל ןעמ ןעוו ,טרעיורט
 ןוא ןדיי; ,ץרּפ .ל .י --- ושָאטַאּפָא .י) *...ןבעלרעביא ןיילַא ןעמ ףרַאד ןצרפ .טשינ
 | ,(1949 ,ָאטנָארָאט ,"טייקשידזי

 ,"רוטלוק עשידיי,) ?רעייגרָאפ רעזדנוא, לקיטרַא ןַא ןיא (1945-1887) םיױבלּפע .ב
 יד רַאפ ןעוועג זיא רע סָאװ ןוא ,ןצרּפ ןופ גנוצַאשּפָא ְןַא טיג רע ואוו ,(4-3 נ*נ ,5
 -עלעדנעמ ןשיווצ ךיילגרַאפ ןימו ַאזַא טימ ייברעד ךיז טצונַאב ,רעביירש תורוד ערעגניי
 רע זיא רַאפרעד ,טנגוי רעזחנוא ןעוועג זיא ץרּפ לייוו ןיא..., :ןצרּפ ןוא םכילע-םולש
 ערעסערג רשפא רעלעטשטפירש סלַא -- ערעדנַא סָאװ סָאד .רעייגרָאפ רעזדנוא ןרָאװעג
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 ןבָאה סיומ עלעדנעמ רַאפ .רעביירש עגנוי ערעזדנוא רַאפ ןייז טנָאקעג טשינ ןבָאה --

 -עגנייאטסעפ רעקרַאטש רעד ןעוועג זיא עלעדנעמ .ץרא-ךרד ןלידלַאװעג טָאהעג רימ

 ַא ןָא ,עלעקנייּפש ַא ןָא ,רעטקָאטעגמורַא ןוא רעטגייווצרַאפ-ליפ רעד ,במעד רעטלצרָאװ

 ןעוועג רימ ןענייז ןעמכילע-םולש ןופ .טנרעלעג ,'טשַאנעג, ךימ ןבָאה םיא ייב .עלעקעלפ
 רעזדנוא ןרָאװעג זיא ץרּפ רעבָא ?ַאה ?סע רע טכַאמ ױזַא יוי : יולע ןַא ןופ יוװ ,טקיצטנַא

 םוצ רעכעה ןוא רעטייוו ןייג טזָאלעג ךיז רימ ןבָאה םיא ךָאנ : רעזייוו-געוו ןוא רעייגרָאפ

 ,עגנוי סָאד טּפַאכעגפיוא רימ ןבָאה ןצרּפ ייב .גרעב יד ףיוא רעכעה ,רעטייוו : טנָאזירָאה

 -עג ךיז רימ ןבָאה ןעלעדנעמ ףיוא ,ןלעפַאב ףיוא טרַאװעג ןבָאה רימ ןוא ,עשירפ סָאד

 -סיימ ןעמוקסיורַא טעװ סע .,'סמייח 'ר המלש; םעיינ ַא ןביירש טעװ רע זַא ,ןטכיר טנָאק

 ןייז ןופ ןכייצ ַא ןביילב טעוװ --- טקַאהעגסיוא רָאמרַאמ ןופ -- ץַאז רעדעי .טפַאהרעט

 ץרּפ .השעמ עיינ ַא סרעקיכלימ םעד היבט טרַאװרעד רימ ןבָאה ןעמכילע-םולש ןיפ ; טייצ

 סָאװ ,ןעזסיוארָאפ טנָאקעג טשינ טָאה רענייק .טכירעגמוא ןעמוקעג קידנעטש רעבָא זיא

 זדנוא טלָאװ ץרּפ סָאװ ,ןגָאז טשינ ןָאק רענייק ןוא .ןעגנערב ןגרָאמ םעד טימ טצוװ ץרּפ

 -םולש ןוא עלעדנעמ -- עטשקהע יד .ןעוועג זדנוא טימ טלָאװ רע ןעוו ,טכַארבעג טנייה

 ןבָאה יי .ןעיוב וצ רעטייוו ןכלעוו ףיוא ,טנעמַאדנופ טיירגעגיצ זדנוא ןבָאה -- םכילע

 ןדירפוצ ןייטש ןבילבעג טנעמַאדנופ םייב ייז ןענייז ןיילַא ןוא בױהנָא ןַא טרעטסַאלפעגסיוא

 -עגוצ רעדָא טנרָאוװעג זדנוא ייז ןבָאה רָאנ סנטייו ןופ ,טרירעג טשינ טרָא ןופ ךיז ןוא

 עלעדנעמ :לייו !ןעגנַאגעג שאהב ןילַא !טריפעג זדנוא טָאה רעבָא ץרּפ .טעװעקַאט

 -לעוו וצ ,םרָאפ רעייז ןופ סױרַא טלָאװעג טשינ ןוא טנָאקעג טשינ ןבָאה םכילע-םולש ןוא

 ןביילב טלָאװעג טשינ ןוא טנָאקעג טשינ טָאה ץרּפ ןוא .ןדנובעג ןעוועג ןענייז ייז רעכ
 טנַאירַאװ םעיינ ַא טכַאמעג) טנייה ןופ ןבָאה עטשרע יד .םרָאפ רערעדנַא רעדָא רעד ןיא

 רעבָא ץרּפ .ןבירשעג "לובמ/ םעיינ ַא רעכיז טציא טלָאוװ םכילע-םולש : ןקיטכענ םוצ

 ןבָאה עטשרע יד ;ןטכענ םעה קידנסעגרַאפ ,ןעגנולשעגנייא ןצנַאגניא טנייה םעד טָאה

 ןייטוע ןבילבעג ןענייז ייז עכלעוו ייב ,תורוד ערעייז ףיוא ןעור טזָאלעג רעטסייג ערעייז

 ןייק טשינ .טסואוועג טשינ ןעור ןופ טָאה רעבָא טסייג סעצרפ ;רעטכעוו עיירטעג וו

 קידנעטש ,טעשזדנַאלבעג קידנעטש ,טכוזעג קידנעטש טָאה .,ןייז טנָאקעג רע טָאה רעטכעוו

 ,(47 יז ,43 ב"נ ,1945 ,"רוטלוק פששידיי;) "ןעוועג רעייגרָאפ

 ןייז ןוא טײטַאב ןייז ,םענרַאפ ןייז ,ס"ומ עלעדנעמ ןגעוו עיזיווער עפרַאש רעייז ַא

 -עטיל רעשיאיירבעה רעד ןיא -- רקיעב ןיא ,רעשידיי רעד ןיא רעקיסַאלק ַא יוװ עלָאר

 לכיב ןייז ןיא בירק םהרבא רעביירש רעשיאיירבעה דצעטסואווַאב רעד טכַאמ ,רוטַאר

 טערט רע .ןעגנולדנַאהּפָא ענייז ערעדנַא ןיא ןוא (1950 ,ביבא-לת) "יל חוריו הרבדאש

 ,גנוניימ יד טײרּפשרַאפ ןבָאה סָאװ ,רעקיטירק עשידזי עלַא יד ןגעק ףרַאש רעייז סױרַא

 רע זַא ןוא ןבעל עשידיי ערָאג סָאד טלגיּפשעגּפָא קרעוו ענייז ןיא טָאה עלעדנעמ זַא

 רע .ןטפַאשנניא ןוא םיטרּפ עריא עלַא טימ טלעוו עשידיי יד טכַארבעגסױרַא טָאה

 רעביירש עשידיי עטסואווַאב יד ךיוא טריטיצ רע ,קרעוו סעלעדנעמ ןופ ןגוצסיוא טגנערב

 ןופ ןעלקנגיוו עקינייא זיולב ןזיווַאײ ןוא ןעזעג טָאה עלעדנעמ זַא ,ריפסיוא םעד טכַאמ ןוא

 -המשנ סָאד ,עכעלרעה סָאד ,ענעביוהרעד ,ענייש סָאד ןעזרַאפ טָאװ ןוא ןבעל ןשידזי
 יד טלָאמ ,עלעדנעמ ,רע רעמ-סָאװ זַא ,רעטייוו טגָאז רע ןוא .קלָאפ ןשידיי םעניא עקיד

 םעד ,המשנ עשידיי יר סױרַא רע טגנערב 'יועקינייוו ץלַא ,ןדיי ןופ ןצנעריפ יד ,סעיַאווַאה

 -נײרַא טָאה --- ,רע טביירש -- ,המשנ-סקלָאפ רעד ןופ זשינעפיט יד וצ, .טסייג ןשידיי

 -ונעגמורַא עלעדנעמ טָאה גולפ ןיא .ץרּפ .ל .י -- רעלטייצטימ סעלעדנעמ ןעננורדעג
 קיטש ןרעטיירב ןוא ןרעסערג ַא ךס ַא טלעוװ-גנורעדליש ןייז ןיא ןעמונעגפיוא ןוא ןעמ

 ןופ סיױרַא טמוק סָאװ ןוא .המשנ יד ןגױלפעגסױרַא זיא טנַאה ןייז רעטנוא רעבָא ,ץ'רּפ יוי

 | "? טלעפעגסיוא טָאה המשנ יד ןעוו ,ןבילברַאפ זיא סָאװ ץלַא



 355 ץרפ .7 .' ןוא םכילע'םולש ,ס"ומ עלעדנעמ ןשיװצ ןתוניש יד

 זַא ,טזיוורעד רע ןוא ,*ישילשה ןימינב תועסמ, סעלעדנעמ ןגעוו טדער בירק .א
 רָאנ ןשטנעמ עקידעבעל ןייק טשינ טייקכעלקריוו רעד ןופ ןעמונעג ָאד טָאה עלעדנעמ
 הכוז |רוטַארעטיל רעשיאיירבעה רעד ןיא} ןטלָאװ רימ ןעווש . . .ןטקנוּפדנַאטש ,תודוסי

 רענָאיזיװ רעד ,ןימינב רעזדנוא טלָאװ ,טינש סעצרּפ ןופ רעקיּפע ןשידיי ַא וצ ןעוועג
 סעּפע וצ ןסיוטשעג ןוא טריפעג םיא טָאה עיזַאטנַאפ ןייז סָאװ ,רעמױרטדָאטעג יד ןופ
 טלָאװ קחעוו סָאד ןוא ,לגיּפשנעלוא ליט ןימ ַא ןרָאװעג רע טלָאוװ ,סנביוהרעד ןוא סעסיורג
 סעלעדנעמ ןופ רעבָא .תורוד עטצעל יד ןופ סאּפע ןשידיי ןקיטכיוו ַא ןיא ןסקָאװעגסױרַא
 .(65 'ז) *...תונלטב רעקידארומ רעד ףיוא עריטַאס עפרַאש ַא ןעמוקַאב רימ ןבָאה טנעה

 ךָאנ ןעוועג טשינ זיא רוטַארעטיל רעזדנוא ןיאק זַא ,בירק .א טביירש רעטייוו ןוא
 רענייא ךָאנ ןעוועג טשינ ,ּפָארַא ןביוא ןופ קלָאפ ןפיוא טקוק סָאװ ,עלעדנעמ יו רענייא
 ...ןבעל-רעגייטש ןשידיי םוצ ןקוקּפָארַא ױזַא לָאז סָאװ ,רע יו

 -עביא ייווצ יד ןוא ןעלעדנעמ ןשיווצ ןכיילגרַאפ ןכַאמ וצ רָאפ-טצעז בירק .א ןוא
 עג טלייטעגוצ זיא ,ןעלעדנעמ ,םיא..., :םכילע-םולש ןוא ץרּפ -- רעקיסַאלק עקיר
 -בעה 'רעד ןיא ייס ןוא רעשידיי רעד ןיא ייס הפוקת רעד ןופ רעטָאפ רעה ןייז וצ ןרָאװ
 ןה שרעדנַא ץנַאג ןעוועג זיא העּפשה עכעלרעטָאפ יד רעבָא .ןרוטַארעטיל רעשיאייר

 -םיוא ,ןעלעדנעמ ,םיא םורַא ןענייז שידיי ןיא .סָאמ ריא טימ ןה ןוא גנוטיידַאב ריא טימ
 "נָא ,רעביירש ךָאנ --- ייז ךָאנ ןוא םכילע-םולש ןוא ץרּפ יו רעביירש עכלעזַא ןעמוקעג
 -ַאב ךיז טָאה סולפנייא סעלעדנעמ ןוא ,טולב ןשירַארעטיל ןרעדמַא ןַא ןופ ןוא ענעעזעג
 -אק רעקיטרַאנגיײא ןייז ןוא ,ןרָאװעג ןעגנולשעגנייא זיא ןוא תועּפשה ערעדנַא טימ טנגעג
 . ."ןרָאװעג טשיוורַאפ זיא טיראל

 רעד ןיא טכוזעג טָאה סָאװ ,לארשי תנידמ ןיא רעביירש רעשיאקירבעה ַא טָאה ױזַא
 טנוב א טרעלקרעד ,הריתי המשנ עשידיי ,טייקנביוחרעד רוטַארעטיל רעשיאיירבעה
 ןוא ,רוטַארעטיל רעשיאלירבעה רעד ןיא שזיטסערּפ ןוא ןעזנָא ןייז ןוא ןעלעדנעמ ןגעק

 זיולב ןדיי םעד ןיא ןעעז סָאװ ,ןעמכילע-םולׂש ןוא ןצרּפ טלעטשעגקעװַא םיא ןגעק טָאה
 ...ןרעלעפ סיואכרוד ןוא טײקידעכָאװ עיורג זיולב ,טײקמערָא זיולב ,עברָאט

 ןבָאה ,קרעוו ענייז וצ ןוא ןעלעדנעמ וצ טדנעוועג ,בירק .א ןופ ןלייפ עפרַאש יד
 -ץלעדנעמ יד דצמ ןרעפטנע עקיטסַאה רוטַארעטיל רעשיאיירבעה רעד ןיא ןפורעגסױרַא
 רעבָא זיא זדנוא רַאפ ,בירק ,א טימ חוכיוו ַא ןיא ןײרַא טשינ ָאד ןענָאק רימ .רע'רערַאפ
 -נעמ יד ןרידיווער וצ גנַאלרַאפ ןימ ַאזַא ןגעוו ןסיוו לָאז רענעייל-שידיי רעד זַא ,קיטכיוו
 ןלעטשנגעק סָאד ןוא ,רוטַארעטיל רעשיאיירבעה רעד ןיא עלָאר רעייז ןוא ןעגנופַאש-עלעד
 ,ןעלעדנעמ ןוא ןצרּפ םיא ןגעק

 ,ןטײקשרעדנַא יד ןוא ןטייקכעלנע יד ,ןתוכייש יד ןעניפעגוצסיוא קיטכיוו זיא סע
 טגנַאלרַאפ סָאװ ,ןינע ןַא זיא סע .ןונגע .י .ש ןוא סייומ עלעדנעמ ייב ָאד ןענייז סע סָאװ
 רעד טָא ןיא ןוואורּפ עקינייא טכַאמעג ןיוש טָאה/מ זַא ,ךיז טכַאד .עידוטש עלעיצעּפס
 ,גנוטכיר

 -טבעלטנפערַאפ) "שידיי ןיא ןפַאש סנונגע, גנולדנַאהּפָא רעצרוק ןייז ןיא ןדס בוד
 ; טביירש רע .עגַארפ יד ,בגא ,טרירַאב ("השעמ עטושּפ ַאע גנוצעזרעביא רעשידיי רעד ןיא

 ענעבירשעג"שידיי ענייז טימ ענעבירשעג-שיאיירבעה ענייז ןופ ךיילגרַאפ רעד
 טשינ ?גנַאל ךָאנ שיאזירבעה ןיא טָאה רע זַא ,טזיײװַאב טנגוי רעירפ ןייז ןופ םירוביח
 ןיֹוׁש שידיי ןיא טָאה רע סָאוװ ,זזסונ-רַארּפש ןייז ןופ תודוסי עדערַאטנעמעלע יד ןענופעג
 זיא סָאװ ,סעצָארּפ רעד זַא ,ןעמענוצנָא טקיטכערַאב ןענייז רימ זַא ױזַא ,טַאהעג גנַאל
 םייב ּבעלפיוא ןלעניגירַא םעיינ ַא טַאהעג טָאה ,עלעדנעמ ןקיטייצ םענופ טנַאקַאב זדנוא
 :ןענייז סעיניל עסיורג יירד ענייז סָאװ ,סעצָארּפ םעד ןעניימ רימ : ןונגע ןקשטיגנוי
 עיניל-לטימ יד זַא ױזַא ,חסונ רעשיאזירבעה -- ליטסדייר עשידִיי -- הצילמ עשיאיירבעה
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 ייב ןעמונרַאפ טָאה סע סָאוװ סָאד ,חסונ ןוא הצילמ ןשיווצ קירב עשיטקעלַאיד יד זיא
 ןפיוא ןוא רעטסיימ-שידיי רעטפזיירעגסיוא ןַא ,טָאה רע זיב ,ןרָאי רעקילדנעצ ןעלעדנעמ
 "ניי טימ סעיצידַארט-שרדמ עטלַא טבעוועגפיונוצ ,טפַאשרעטסיײמ:שידיי ןייז ןופ טנורג
 ,וטפיוא-עלעדנעמ םעד תמחמ ךיוא ,טָאה סָאד ,|ןיפעל לדנעמ| סעיצידַארט -הלכשה ערעג

 סעצָארּפ רעטרעכיגרַאפ ַא ךיוא רעבָא .ןרָאי עטלייצעג רָאּפ ַא ןענונגע ייב ןעמונרַאפ
 -ַאיד יד שידיי ןביירש ןייז זיא ןענונגע ייב ךיוא :ןצעזעג ענייז רעביא טשינ טשרעדנַא
 ,(281 'ז) "חסונ ןשיאיירבעה ןייז ןוא הצילמ רעשיאיירבעה ןייז ןשיווצ קירב עשיטקעל

 תופוקת עצנַאג סָאװ ,רעביירש ייווצ יד ייב ןכירטש עשיגָאלאנא ליפ ָאד ןענייז רעכיז
 ןיא טײקמַאזנײימעג ליפ ָאד ןיא'ט רעכָא .חטש-דרע ןיא ץנַאטסיד-טייצ ,ּפָא ייז ןלייט
 ןשטיײטניײרַא ןוא ןשטייטרַאפ ,ןשטייטסיוא םעד ןיא ,ןשטנעמ ןעגנערבסױרַא ןופ ןפוא םעד
 ןענרעלסױרַא טרּפ ןדעי ןופ ןליוו רעד ךיוא ןוא ,דייר עבלַאה ןוא דייר ,סעיאוואה ,תועונת
 םענופ ןכירטש יד ןעניפעגסיורַא לארשי 'ר ןופ ,דיחי ןופ םישעמ יד ןיא ןוא ,ללכ םעד
 םענעגייא טיול ,ומצע תעד לע ץלַא ןָאט ןשטנעמ םעד ןוָאל טשזינ ? ךָאנ סָאװ ןוא .קלָאפ

 ױזַא לייוו ,םיא ןריפ ןוא םיא רַאפ ןדער ןוא דייר ענייז ןיא ךיז ןשימנײרַא ךיז רָאנ ,ןליוו
 ,קרעוו ענייז ןיא קידנרינימָאד לָאמ עלַא זיא סָאװ ,רבחמ םענופ ןליוו רעד טגנַאלרַאפ

 .טיוט סעלעדנעמ רַאפ טייצ עצרוק א ,רעּפעט .י ךרוד ןלָאמעג ,טערטרָאּפ



 ןעגנואיצַאב עקיטייזנגעק ערעייז -- זירפ ןוא עלעדנעמ

1 

 -לוק רעשידיי רערעטלע רעד ןיא ןעגנוניישרעד עקידריווקרעמ יד ןופ שנייא זיא סע
 םעד טימ סָאװו ,ץרּפ ןוא עלעדנעמ ,רעביירש עסיורג ייווצ : טלעוו רעשירַארעטיל-רוט

 1826 ןיא ןריובעג זיא ;עלעדנעמ ,רענייא ,רעטלע רעייז ןופ דיישרעטנוא ןסיורג-טשינ
 ןייא ןיא טעמכ טבעלעג ךָאד ייז ןנָאה ,1851 ןיא ןּריובעג זיא ,ץרּפ ,רעטייווצ רעד ןוא
 "יירבעה ןוא רעשידיי רעד ןיא ןרָאי רעקילדנעצ עקיבלעז יד טעמכ ןפַאשעג ןוא טייצ

 ןשיווצ ץנַאטסיד ַא רַאפ סָאװ ,טייקטייוו ַא רַאפ סָאוו --- ךָאד ןוא --- ןרוטַארעטיל רעשיא
 ,לטלעוו שירַארעטיל םערָא ,ןיילק ַא ןעוועג הליחתכל ךָאד זיא סע ! ןטייווצ ןוא םענייא

 רָאג ךיז ןעמ טָאה ךָאד ןוא ,עטצענערגַאב רעייז ַא ןעוועג ז"א רעביירש ןופ לָאצ יד ןוא
 ןייז ףיוא רענייא רעדעי ןעננַאגעג זיא ךעמ .ןרעדנַא ןטימ רענייא טרעקעגנָא קינייו
 ,טנגעגַאב ךיז ןטלעז ץנַאג ןוא געטש ןוא געוו םענעגייא

 18 יד ןוא ,סעצרּפ ןופ ןריובעג סעלעדנעמ טדײשעגּפָא ןבָאה עכלעוו ,רָאי 15 יד

 -עטיל רעשיאזירבשה רעד ןיא ןטערטנײרַא סעלעדנעמ ןשיווצ ןגעלעג ןענייז סָאװו ,רָאי
 -רעטסיוא עכלעזַא ןעוועג טשינ ןענייז 1875 ןיא --- סעצרּפ ןופ ןוא ,,1857 ןיא --- רוטַאר
 ןענייז סָאװ ,רעביירש יד זַא ,ןשינעעששג עסיורג טימ עטקיטעזעגנָא-לעיצעּפס ןוא עשיל
 יו ,עקידשרעדנַא עכלעזַא ןייז ןלָאז ,ןפַאש וצ ןרָאװעג ףייר ןוא ןסקָאוװעגפיוא ,ןריובעג
 ,תופוקת רעדָא ןטלעוװ ייווצ ערעדנַא ןופ

 ? טייקטרעטייוורעד רעייז ןופ הביס יד טגיל עשז-ואוו

 -ַאב עלעיצעּפס יד ןיא םעד ףיוא רעפטנע ןַא ןכוז ,לכ-םדוק ,ןעמ ףרַאדַאב יאדווַא
 ױװ ,רעביירש ייווצ יד טלקיװטנַא ךיז ןוא ןסקָאװעגסיױא ןענייז סע עכלעוו ןיא ,ןעגנוגניד

 -טנַא קיטסזיג ןוא שיזיפ ךיז ןבָאה ייז יוװ ןפוא םעד ןוא ,ןרעטקַארַאכ ערעייז ןיא ךיוא
 -סױרַא עבַאגפיוא ערַאבקנַאד ַא זיא סע .תוביבס ערעדנוזַאב-ץנַאג ערעייז ןיא ןוא טלקיװ
 טָאה סע סָאװרַאפ ,ןייגרעד ןוא רעביירש ייווצ יד ןופ ןטייקרעדנוזַאב עלַא יד ןקעלּפטנַא
 -נעמ ןשיווצ ,לשמל ,יוו טיײקטנעָאנ ןוא טייקנדנוברַאפ ַאזַא ןפַאשעג טשינ ייז ןשיווצ ךיז
 ,םכילע"םולש ןוא טלעד

 "ביל ןוא גנורערַאפ רעקיטייזנגעק ,טפַאשטניירפ-םכילע-םולש-עלעדנעמ רעד ןגעו
 ןופ ךשמ ןיא ןבָאה ייז סָאװ ,ווירב יד ןופ ,לכ-םדוק ,ליפ רעייז רימ ןסייוו טפַאש
 סָאװ ,ןפערטפיונוצ ןוא ןשינעגעגַאב יד ןופ ןוא ןרעדנַא םוצ רענייא ןבירשעג רָאי ליפ
 ,ץרּפ ןוא עלעדנעמ ןופ ןעגנואיצַאב יד ןעוועג ןענייז שרעדנַא ץנַאג .טַאהעג ןבָאה ייז

 ,(1915 ,ינוי ,"טפנוקוצ,) טױט סעצרּפ ךָאנ ןבירשעג ,לקיטרַא ןייז טָאהװ ןירָאג .ב
 םעד ףיוא לקיטרַא םעניא טלעטשענּפָא ךיז טָאה רע .?סעדָא ןוא !עשרַאװע ןפורעגנָא
 ןעווא .ןרעטנעצ עשירַארעטיל ייווצ יד-טָא ןשיװצ טריפעג לָאמַא ךיז טָאה סָאװ ,ףמַאק
 עשרַאװ ךָאנ זיא ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא טרָא ןַא ןעמענרַאפ ןביוהעגנָא טָאה ץרּפ
 ןיא ןעוועג טלָאמעד זיא רעטנעצ רעד .רעביירש עשידִיי ןופ רעטנעצ ןייק ןעוועג טשינ
 (םכילע-םולש| לקינייא רעד ,|סיומ עלעדנעמ | עדייז רעד ןעוועג ןענייז ןטרָאד .סעדָא
 .גנַאר ןרענעלק ַא ןופ רעביירש ליפ ןוא |יקצינבַאר .ח .י -- ןיצק-רב! רעטעפ רעד ןוא
 רעצנַאג ַא ןופ ץנעטסיזקע רעד ףיוא ןזייוו 'רעטעפ, ןוא 'לקינייא, ,!עדייז, ןעמענ יד
 בָאה ךיא ןעוו ,118911 ןיא טלָאמעד ןיוש, :טגָאז ןירָאנו .ב ןוא ."רעביירש עילימַאפ
 םירפוס-תאנק יד ןזיװעגסױרַא ןיוש ךיז טָאה ,ןצרּפ טימ טנגעגַאב לָאמ ןטשרע םוצ ךיז
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 קיטכיר טָאה םכילע-םולש זַא ,ןעמעננָא ןלָאז רימ ןעוו, ןוא ,*עשרַאוװ ןוא סעדָא ןשיווצ

 ַא ןעוועג ןטרָאד גנולעטש יד זיא ,רעטנעצ רעסעדָא םעד ןופ טסייג םעד טקירדעגסיוא
 -סיורַא ,ןעניז ןסיוועג ַא ןיא ,ןַאמשירפ דוד ךיוא טָאה אמתסמ ןוא .?ןצרּפ וצ עכעלטנייפ
 ,ןצרּפ וצ גנולעטש עוויטַאגעג ידז-טָא ןצרּפ ןגעק ןטירטסױרַא עפרַאש ענייז ןיא טכַארבעג
 עכעלמענ סָאד ןוא .רעביירש עשיאיירבעה:שידיי רעסצדָא יד יב טשרעהעג טָאה סָאװ
 יב ,ווָאנבוד ןועמש טימ

 ןטיירטש ידזטָא ןיא ןגיױצעגניײרַא ןעוועג זיא םירפס'רכומ עלעדנעמ טייוו-יוו ףיוא
 ,ןגָאז וצ רעווש זיא -- ןצרּפ ןגעק

 ,ווירב רעדָא ןעגנוקרעמַאב עקידנעייגייברַאפ ןצרּפ ייב רימ ןעניפעג ןטרָאד ןוא ָאדו
 זיא סָאװ ,גנואיצַאב ַא ,ןעלעדנעמ וצ גנואיצַאב סעצרּפ ןעוועג זיא סע יו ןזייוו סָאװ
 ,גנורערַאפ וצ ןעגנַאגרעד טייצ רעד טימ

 רעד ןופ טרעטייורעד ןוא ןסירענּפָא ןעוועג שטשָאמַאז ןיא זיא ,טנַאקַאב יו ,ץרּפ
 טלעװ רעשידיי רעד ןיא טָאה ןעמ יו םעד ךָאנ רָאי 4) 1888 ןיא ,רוטַארעטיל רעשידיי
 ןשטיװָאניבַאר ןטיברַאפ ץרּפ טָאה (לבוי ןשירַארעטיל ןקירָאיי25 סעלעדנעמ טרעייפעג
 -םולש וצ ןבירשעג טָאה רע .(ןעלעדנעמ ףיוא ןעמכילע-םולש) ןשטיוװָאמַארבַא ףיוא

 יא גנוצעזרעביא רעייז ןופ רָאנש ,לַאניגירָא ןופ טשינ קרעוו ענייז ןָאק רע זַא ,ןעמכילע
 זיא טָאטש ןיא זדנוא ייב זַא ,ןגָאז וצ ךייא ןויזב ַא זיא רימש :טגָאז רע ןוא ,"שיליוּפ
 ךיז טָאה רעטעּפש .,(141 'װ ,"סעדער ןוא ווירבא) *לכיב שינָאגרַאשז ןייא ןייק ָאטשינ

 רעמ טימ ךיא זומ טציאק :וצ טיג רע ןוא טּפַאכעג ,רעביירש ױעקירָאי-27 רעד ,ץרּפ
 -ַאמַארבַא ףיוא ןטיברַאפ ךייא בָאה ךיא לייוו ,תועט ַא זיא סע זַא ,ןייז הדומ ךיז הּפרח
 -יױּפ ןיא טצעזעגרעביא ןענייז 'ישילשה ןימינב תועסמ; ןוא 'עשטַאילק; ןייז סָאװ ,ןשטיוו
 | ,(149 'ז ,טרָאד) *ןשיל

 ןעמונעג רע טָאה ,טלעוו-סגנופַאש רעשידיי רעד ןיא ןטָארטעגנײרַא זיא ץרּפ ןעוו
 .תורוש עכעלטע עקידנגלָאפ ןופ רימ ןעעז סָאד .ןעלעדנעמ ןופ טײטַאב םעד ןפיירגַאב

 ןשיאיירבעה םענענישרעד םעד ןגשוו לקיטרַא ןַא ןבירשעגנָא ץרּפ טָאה 1894 ןיא
 ןגעוו טרָאד טגָאז רע ,(1894 ,"ץחה; גנולמַאז רעשיאיירבעח ןייז ןיא) סדרּפ , ךובלמַאז
 ,ךַארּפש עכייר-ךעלרעדנואוו ַא טכוז סע רעווק : סָאװ טָא ןעגנולייצרעד ייווצ סעלעדנעמ
 ןגעט ענעי ןיא| 'םהח םימיב / ךיוא ןוא |געט-םערוטש ןיא| 'שערה ימיב, ןענעייל לָאז
 ןטרָאד סע רש טעוװ .קנַאדעג ַא סעּפע ןבָאה ליוו סָאװ ,רעד רעבָא .ס"ומ עלעדנעמ ןופ

 ךיז טזָאל רעלדָא רעסיורג רעד'טָא יװ ,ןעז וצ קיטיײװצרַאה ַא זיא סע .ןעניפעג טשיט
 ןוא קיניװו ןפלעה סָאװ ,ןעיירעדער ױזַא םתס ןוא תונלטב ןופ טסימ ןיא ןקיּפ וצ ּפָארַא
 טלָאװ ןעמ ןעוו ,ןעלעדנעמ טימ ןעוועג טלָאװ סָאװ ,טשינ סייוו ךיא .טשינֹרָאג וצ ןצונ
 ."עלעגעוו ןוא דרעפ סָאד טעבנגענוצ גנילצולּפ םיא ייב

 טייצ רענעי ןיא ,םזילַאער ןפרַאש ןברַאה םעד ןופ רענגעק ַא ןעוועג ןַאה זיא ץרּפ
 זיא סָאוװ ,םזילַארוטַאנ םענעקורט םעד ןגעק ןעלקיטרַא עקינייא ןבירשעגנָא רע טָאה
 -טסניק עיינ ַא סעּפע יו רוטַארעטיל רעשיאיירבשה רעד ןיא זרָאװעג טרימַאלקָארּפ .ןַאד
 ןצַאשוצּפָא יװ ץרּפ ךָאד סייו ,ןעלעדנעמ רעבָא קידניקיטירק .גמוקעלפטנַא עשירעל

 ."רעלדָא רעסיורג רעד, םיא טלטיטַאב רע ןוא טײדַאב ןייז
 -רַאפ טָאה ץרּפ יצ .סעדָא ןיא ךוזַאכ ןצרוק ַא טכַאמעג ץרּפ טָאה 1904 גנילירפו

 ןעוועגייב זיא רעכלעוו ,לַאפיינש .ש .טשינ רימ ןסזיױו ,ןעלעדגעמ טימ רעגנעל טכַארב
 -עדָא ענעעזעגנָא יד ךרוד ןצרּפ רובכל ןרָאװעג טנדרָאעגנייא זיא סָאװ ,טעקנַאב ןפיוא
 טעקנַאב ןפיוא עדער עטשרע יד זַא ,טלייצרעד ,רעביירש עשידיי ןוא עשיאיירבעה רעס
 ךותב השעמ ַא טימ ןבױהעגנָא ,זיא רעגייטש ןייז יו ,טָאה רע, .עלעדנעמ ןטלַאהעג) טָאה
 ןיא ןפָארטעג טַאהעג ךיז טָאה יבר רענישזיר רעד ױזַא יווװ ,טלייצרעד טָאה רע .השעמ
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 עכלעוו ,,ןוז ןייז טימ ןוא ןייטשנרָאה עשוהי ןואג םעד ,בר רעגרעבמעל ןטימ-גרעבמעל
 ןוא ייז יו ןדמל רעטיורג ַאזַא טשינ זיא רע זַא ,רענישזיר םעד ןזייוורעד טלָאװעג ןבָאו
 | "...םיא ןרעהרַאפ וצ ידכ ,ןגַארפ ינימ ענעדיישרַאפ ןלעטש םיא ןעמונעג

 שינערעהוצנָא רעילוּפַאק ַא ןבעג טלָאװעג השעמ רעד טימו ,םינּפַא טָאה ,עלעדנעמ
 ןוואורּפ יז ,בר רעגרעבמעל םוצ ןכילגעג ןענייז ייז זַא ,םיאנק-רעביירש רעסעדָא עקינייא

 -לוק עשידייג) * . ..ןרָאװעג רקיעב רפוכ ןייק טשינ ,הלילח ,זיא רע יצ ,ןצרפ !ןרעהרַאפ;
 (6 'ז ,1 רעמונ ,1931 ,"רוט

 טשינ טיײקמערַאװ עלעיצעּפס ןייק ןַאד ןבָאה רעביירש עשיאיירבעה רעסעדָא יד

 םעד ןיא ךרד םענעגייא רָאג א טַאהעג טָאה סָאװ ,רעביירש םעד ןצרּפ ןזיװעגסױרַא
 -בָארּפ ענייז ןוא ןבעל !עשידיי טָאד טסַאפעגפיוא ייז יו שועדנַא ץנַאג ןוא ןפַאש ןשידזי
 ןרעדנַא ןשיווצ ,ןבירשעג טָאה (1904 ,75 .מונ) "דניירפש רעגרוברעטעּפ רעד .ןעמעל
 -עטיל עגיה ידק :ןצרּפ ןבעגעג ןבָאה רעביירש רעסעדָא יד סָאװ ,םַאנפיוא םעד ןגעוו
 ןפיוא זַא ,ךיו טייטשהַאפ סע .ןגעו דובכ סעצרּפ ןופ טעקנַאב ַא טכַאמעג ןבָאה ןטַאר
 רענזיולק ,םעה'דחא ןוא עלעדנעמ :טדערעג ןבָאה סע .ןעוועג סעדער ליפ ןענייז טעקנַאב
 יקסניוועל ,ל .א ,יקצינבאקה .ח .י ןוא ןויצ-ןב .ש ,לָאּפװה;יל .א ןוא ןיוועל .מ ,קילָאיב ןוא

 עטצעל ייווצ יד ןוא ןטשרע םעד ןױװַא .ךרד ןייז ףיוא רערעדעי ,יקטנירעמעשט .ח ןוא
 -ויצ רעדָא םזילַאנָאיצַאנ סעצרּפ ןגיואוועג ןוא ןטסָאמעג עקירעביא יד ןבָאה רענדער
 ,סױא טעז *...תיציצ סמענעי ןייז קדוב ןעמ טגעלפ ןרעטלע ערעזדנוא ייב יוװ טָא םזינ

 ןיז טימ רעביירש עקירעביא יד ןופ טלייטעגסיוא ךיז טָאה םירפס רכומ עלעדנעמ זַא
 ןצרּפ וצ גנואיצַאב רעטסנרע ןוא רעקידשרעדנַא רָאג
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 ,רעדייל ,רימ ןבָאה ןעלעדנעמ וצ ןצרּפ ןופ ןעגנואיצַאב עקידרעטייוו יד ךייש סָאװ
 -פיוא טָאה ץרּפ יו רָאלק ןריזירעטקַארַאכ סָאװ ,ןצרּפ ןופ ןעגנוגָאזסױרַא עקינייא זיולב
 ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד רַאפ ןטסנידרַאפ ענייז ןוא ?ןדייז; םעד ןופ עלָאר יד טסַאפעג

 -יירפ ןייז ץרּפ ,ל .י טָאה (1908 ןיא) ץנערעּפנָאק-ךַארּפש רעציווָאנרעשט רעד ףיוא
 ןומ רימ ןוא .., :רעטרעוװ עקידנגלָאפ טימ טקידנערַאֿפ עדער-סגנונעפערעד עכעל
 ןטָארטעגסױרַא לָאמ ןטשרע םוצ זיא סָאװ ,ןַאמ ןסיורג םענעי ןָא ןעקנעדעג טנייה ךיוא
 יד טקנעשעג זחנוא טָאה סָאװ ,רוטַארעטיל רעשידיי רעכעלטנגייא ,רענרעדָאמ רעד ןיא
 :ָאטשינ ָאד ,רעדזיל ,זיא סָאװ ןוא ,ךַארּפש רעשיריי רעד ןיא קרעו עשיסַאלק עטשרע
 םיא לָאז ןעמ זַא ,גַארטנָא םעד ןלעטש וצ רימ ביולרעד ךיא ! םירפס רכומ עלעדנעמ ןָא
 ווירב;) *עמַארגעלעט-סגנוסירגַאב ַא ןקישּפָא ץנערעפנָאק רעצנַאג רעד ןופ ןעמָאנ םעניא
 ,(17 יו ,"1908 ןיא ץנערעפנָאק-ךַארּפש טשיריי עטשחע ידש ךיוא ,273 זיז ,"סעדער ןוא

 רעשידיי רעגנוי רעד טימ  טייקנדירפוצמוא ןייז ץרּפ סיוא טקירד לָאמ שרעדנַא ןַא
 טלַא ןַא :ןעלעדנעמ ייברעד טנָאמרעד רע ןוא ,קלָאפ ןשידיי ןטלַא םענופ רוטַארעטיל
 וצ געוו-רעריטרַאמ רעגנַאל ,רעקיטולב ַא ,טייהנעגנַאגרַאפ עקידנלַארטש-ץנַאלג ַא ,קלָאפ
 ןוא קלָאפ-טלעוװ ַא ,קלָאפ טיײרּפשעצ ןוא טייזעצ ַא .. .טפנוקוצ רעטמולחעג-שיטעּפָארּפ ַא
 שיווטיל ,רענילַאװ ןופ ןָאק סָאװ ,רוטַארעטיל-סמַאנפיוא-טנעמָאמ ַא ןוא ,קלָאפ קיביא ןַא
 הניאש ןופ, :טגָאז ץרּפ ןוא *...סױרַא טשינ ןפוא םושב לטעטשניילק שילױּפ ןוא
 ...ענליוו ןיא ךעלהשעמ |סקיד ריאמ קיזייא| סד"מא סױרַא ןסקַאװ תוניחת ןוא הניארו
 ןדיי ןסַאמ עטריצנערעפיד טשינ ךָאנ עשידיי יד טיג ןוא סעדָא ןיא עלעדנעמ טמוק
 ,(1908 ,"ןבעל ןוא רוטַארעטיל,) *...לוש ןוא שדקה ,ץחרמ ,קרַאמ טימ סענעדזי ןוא

 -תורוד ןיא ,ויטקעּפסרעּפ רעטיײיץנַאג ןיא ןפַאש ןייז ןוא ןעלעדנעמ טעז ץרפ
 -עג רע טָאה ,ןלעבוד ןיא ,1910 ,ילוי ןטלַאהעג טָאה ץרּפ סָאװ ,עדער ַא ןיא .רעירפַא
 -ַארעטיל ַא, ,"םערָא ױזַא ןוא גנוי ױזַא זיא, סָאװ ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןגעוו טדער
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 רעד ןוא ,|קיד .מ .א)| ןימלע-תיב ןפיוא הבצמ ןייא רָאנ ןנָאה רעפעש עדיא סָאװ ,רוט

 -יל ַא ןיא לייטנָא ןַא ןעמונעגו גנַאל טשינ טשרע טָאה ןעלעדנעמ| םיא ךָאנ רעטסטלע

 -ער ןוא ווירב;) "ךעלקינייארוא עטסגניי ענייז טימ ןעמַאזוצ סעדָא ןיא טנװָא ןשירַארעט

 ,(377 יז ,"סעד

 םעד ,עלָאר-"תישארב; יד טנַאטַאב ןטייהנגעלעג ענעדיישרַאפ ייב ץרּפ טָאה ױזַא

 ןכָארטשעגרעטנוא יו טימרעד ןוא .,רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא ןעלעדנעמ ןופ בױהנָא

 .ךיז ןוא ןעלעדנעמ ןשיווצ ָאד זיא סָאװ ,ץנַאטסיד יד ,ךלהמ םעד

 ןקירָאי-75 סעלעדנעמ טלעוו רעשידיי רעד ןיא 1910 ןיא טרעייפעג טָאה ןעמ ןעוו

 ןופ ןטייצ ידש :ןבירשעג טָאה רע ואוו ,לקיטרַא ןַא טכעלטנפערַאפ ץרּפ טָאה ,ייליבהי

 -רַא .טריצנערעפיד ךיז טָאה רוטַארעטיל יד .יײברַאפ ןטנייז ילטעטשקרעצוו ןיא ןקיצנייא

 ןעלעדנעמ לע ךיא :ערעדנַא ןביירש ןלעװ .ג .ד .א ןעגנורענירעד ,ןקיטירק ,ןעלקיט

 -עג גנַאל עסַאמ רעסיורג רעד ןיא קלָאפ סָאד ןיוש טָאה סָאד ,עלַא ןעוט סָאד ןוא .ןרע

 טשינ .טעברַא ןייז ףיוא םיא טפור ןוא טעברַא ןייז טנעקרענָא טָאה קלָאפ סָאד .ןָאט

 דניק ןוא בייוו ַא רַאט ןעמָאנ ַא ,ןעמָאנ:טַאװירּפ ַא זיא סָאד ,שטיװָאמַארבַא בקעי םולש

 עלעדנעמ, םיא טפור קלָאפ סָאד .רעבעג"ןטרָאּפסַאּפ ןוא רעביירש-לוקירטעמ ןרַאפ ןוא

 -ָאג ןפיוא !עלעדנעמ/ -- |.מ .נ -- ,ןגעוו רוציק בילוצ | רוציקה תבהאמ 'םירפס רכומ

 ."דובכ םעד טרעוװ זיא עלעדנעמ ןוא .עיצַאערק רעטסעב ןייז ןופ ןעמ

 ןשיוצ רעטסטלע רעד רָאנ טשינ ויא רע :ןעלעדנעמ ןגעװ ץרּפ טגָאז רעטייוו ןוא

 ַא ךיז טוב .רעטשרע רעד -- רקיע רעד ןוא ךיוא זיא רע ,רעביירש עקידעבעל יד

 ךָאנ ,טָאה סָאװ רעטשרע רעד זיא רע .טגיילעג ןייטשקע םעד סע רע טָאה ,רוטַארעטיל

 וצ ןטרעוו רוטלוק ענייר ,המשל ןביירש ןביוהעגנָא ,ןבָארּפ ענייז ןופ טייצ רעצרוק ַא

 וצ גנוטכַא ןוא עביל טַאהעג טָאה סָאװ ,רעטשרע רעד זיא דע --- -- -- . . .ןפַאשַאב

 "רעד ןוא ןטלַאהעג סע טָאה ןוא ,טרָאװ ןשידיי םוצ -- טנעמורטסניא ןשירעלטסניק ןייז

 ןוא ,טריזיאיײּפָאריא ליפא טשינ ,טריציפיסור טשינ ,טריזינַאמרעװ טשינ :;ןייר ןגיוצ

 ןשידיי לעודיווידניא ןייז ,ןפַאשַאב ליטס ןשידיי ַא טָאה סָאװ ,רעטשרע רעד ןעוועג זיא רע

 ,שיאיירבעה רע טדער ןוא ...קלָאפ ןייז ןופ ןושל ןפיוא עלעדנעמ טדער ױוװַא ,ליטס

 וצ ךיז טכער סָאד טָאה ןוא ליוו רע רעכלעוו ןָא ,טייקיבייא רעד בילוצ ,טניימ רע יו

 טלָאװ סע ןעוו ,טדערעג קלָאפ סָאד טלָאװ ױזַא ,שיאיירבעה-שידיי רע טביירש ,ןרעמַאלק

 "...שיאזירבעה טדערעג

 ; סיוא ץרפ טריפ ,ןפַאש סעלעדנעמ ןופ ןטנעמָאמ עקינייא ףיוא ךיז קידנלעטשּטָא ןוא

 ,עקידעבעל יד ןשיוװצ רעטסטלע רעד רָאנ טשינ עלעדנעמ זיא ןכַאז ליפ ןיא ךָאנ ןוא;

 רע לָאז .רעפַאשַאב רעד ;רעדניפרעד רעד ,רעטשרע רעד -- רקיע רעד ןוא ,ךיוא רָאנ

 "!ןרָאי עגנַאל ,עגנַאל ףיוא ןביילב ךָאנ זדנוא
 "עג ץרּפ טָאה ןעלעדנעמ ןגעוו (שיאיירבעה ןיא ןבירשעג) לקיטרַא ןטייווצ ַא ןיא

 ןעוועג סעדָא ןיא ןיב ךיא ןעוו ,לָאמ ןייא רָאנ ןעזעג ךיא בָאה ןעלעדנעמ..., :'טגָאז

 ןבָאה סָאוװ ,םיליכשמ רעסעדָא יד ןשיווצ .ןרעמיצ עמיורעג ,עכיוה רָאנ קנעדעג ךיא ןוא

 רעכעה ןעוועג רע זיא לסקַא ןייז טימ סָאװ ,רעטלַא רעד ,רע וסעזעג זיא ,טײלגַאב ךימ

 טייקיאור רעדנוזַאב ַא טימ ןטכיולעג ןוא טלקניפעג ןבָאה ןגיוא ענייז ,ןעמעלַא| זדנוא ןופ

 ...סרעייא ריא עשז-טוט ,ןָאטעגּפָא סניימ טָאה סָאװ ,רעד ןיבו ךיאק : עדריווטסבלעז ןוא

 -שרע רעד ןעוועג ,רעלטסניק ַא וו ,זיא עלעדנעמ ...7!אברדא ,ץלַא ןעייל ,ץלַא עז ךיא
 ןסעגרַאפ זיא ןעמָאנ ןייז ןוא ,דָאר סָאד טקעדטנַא סָאװ ,ןַאמ ַא ןעוועג .רזקמ רשד ,רעט

 ףיוא זיב דָאר סָאד ץּלַא ךיז טיירד ןעגנוקעדטנַא עקידרעטעּפש עלַא ןיא רעבָא .ןרָאװעג

 רעדעי ןוא ,רוטַארעטיל רעזדנוא ןיא דָאר סָאד טקעדטנַא טָאה עלעדנעמ .גָאט ןקיטנייה

 טָאה סָאװ ,רעטשרע רעד ןעוועג זיא עלעדנעמ ....דָאר סָאד טָא טיירד ,זדנוא ןופ רענייא



 30ו ץרפ .ל .י ןוא םכילצ סולש ,סיומ עלעדנעמ ןשיװצ ןעומײש יד

 םיא טיג ,קירעגנוה זיא קלָאפ סָאד ?הלכשה סָאוו וצ ,ןעמרָאפער סָאװ וצ :טגָאזעג

 זיא רע -- דָאר סָאד ןדנופרעד ןוא טגָאזעג טָאה סָאװ ,רעטשרע רעד ןוא ...ןסע ֹוצ

 .עלעדנעמ םיא טפור קלָאפ סָאד .עלעדנעמ ?ןעמָאנ ןייז זיא יװ . . .ןרָאװועג ןסעגורַאפ
 ןייז ןופ ןעמָאנ ןפיוא ןפורעג םיא קלאפ סָאד טלָאוװ ,קרעוו ןייא ןבירשעג טלָאװ רע ןעוו
 ךיז טיירד ץלא ןכלעוו םורַא ,סקא רעד ןוא ,םירפס ליפ ןבירשעג רעבָא טָאה רע ,רפס

 ןוא קידנעטש ףיוא ןבילברַאפ ןעמָאנ ןייז זיא ױזַא ןוא -- "םירפס רכומ עלעדנעמ, ויא
 רעטַאװוירּפ ןייז .םידיחי רָאנ טנַאקַאב זיא שטװָאמַארבַא בקעי םולש . . .קיבייא ףיוא

 ;רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ תוחול-עטכישעג יד ףיוא טצירקעגסיוא ןייז טשוװ ןעמָאנ
 ףיוא ןעמָאנ ןייז זיא סָאד ןוא -- 'עלעדנעמ, :ןסייה רע טעװ רעבָא ליומ-סקלָאּפ ןיא
 ,(50 יז ,1927 ,"רעטעלב עשירַארעטיל) *ביול ןייז זיא סָאד ןוא ןטייצ עלַא

 רַאפ גנורערַאפ עפיט ןוא טעטעיּפ ַא טליפעג טָאה ץרּפ יוװ זייװַאב ַא ךָאנ טָא ןוא
 ןוא רעביירש עקינייא ךָאנ טימ ןעמַאזוצ ,ץרּפ ןעוו ,1910 ףוס ןעוועג זיא סע .ןעלעדנעמ
 "עג קעווצ םעד וצ ןוא רעטַאעט ןשידיי ןטסנרע ןַא ןפַאש ֹוצ ןעמונעג ךיז ןבָאה ,רעוט
 רעד וצ ףורפיוא ןַא טימ סױרַא טפרַאדַאב טָאה סָאװ ,טפַאשלעזעג-רעטַאעט ַא טעדנירג
 -1עמ וצ ווירב ַא ןבירשעג ק"טנאהננייא ץרּפ ,ל .י טָאה ,ףליה ךָאנ טפַאשלעזעג רעשידזי
 ןבעגעגרעביא ןוא ."עלעדנעמ רעביל ,רעבילא :ןביהעגנָא ווירב םעד טָאה רע .ןעלעד

 -טפירש הרבחע ַא זַא ,ץרּפ טלייצרעד ,רעטַאעט ןשידזיי םענופ בצמ ןקירעיורט םעד ןגעוו
 הרבח רעד ןופ ןעמָאנ ןיא, ןוא ,ףורפיוא ןַא טימ סױרַא טערט "רעוט-ללכ ןוא רעלעטש
 -ָאנ רעייא ןענעכייצרעטנוא ןוָאל ןוא ןייטשוצ זדנוא וצ טלָאז ריא ,ןטעכ ךייא ךיא מוק
 -כיו רעד ,ןילַא ריא טסזיוו סָאד -- ,ץרּפ טביירש --- ,זיא ןעמָאנ רעייא , ,"ךיוא ןעמ
 ַא ןָא רשפא ךיז טביוה .ןלעפ טשינ רָאט ןעמָאנ רעייא .  .רעטסקרַאטש רעד ,רעטסקיט
 לטעלב סָאד ךיז לָאז ָאט ,עטכישעג/טסנוק רעדָא רוטלוק רעשידיי רעד ןופ לטעלבו יינ

 ;עגנַאל ףיוא ךָאנ קרַאטש) ןוא טנוזעג רימ טייז ןוא . . .ןביוהנָא טשינ ןעמָאנ 'רעייא ןָא
 ,(291 יז ,"סעדער ןוא ווירב;) *ןרָאי עגנַאל

 מָא טנַאטַאב לָאמ סעדעי ןעלעדנעמ רַאפ גנורערַאפ רעפיט ןיא ,ץרּפ טָאה ױזַא טָא
 ףעד ןופ רעגייל-טנורג םעד ,רעייגרָאפ ןסיורג ןייז ןופ ןיז טיצ סָאװ ,טייקז סוחי יד
 םעד ףיוא ,ןָא-ןביוא םיא ןצעז וצ ךיז טימַאב קידנעטש טָאה רע .,רוטַארעטיל רעשידזי
 ,ןפַאע ןשידיי םעד ןופ ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןֹופ ןָאנביױא

 (1949 ,קרָאי-וינ ,*רעטַאעט עשידיי סָאד ןוא ץרּפ .ל .י; ךוב ןייז ןיא) ינודקומ .א .רד
 גנוטכַא סעצרּפ ןעוועג זיא קידנריר, :ןעלעדנעמ וצ גנואיצַאב סעצרּפ ןגעוו רעביא טיג

 שממ ץרּפ זיא ,עשרַאװ ןיא ןעוועג זיא עלעדנעמ ןעוו .ןעלעדנעמ ןדייז םוצ עביל ןוא
 רעתמא טימ ןגיוא יד ןיא ןקז םעד טקוקעג רדסכ טָאה רע : םיא ןופ ןטָארטעגּפָא טשינ
 ןעייל ןביירש ךיז ץעז ךיא רעדייא  :טגָאזעג לָאמַא רימ טָאה ץרּפ . .. .גנורעטסײגַאב
 -עג עמַאס רעד ןיא טריפעגניײרַא רעוו ךיא ןוא עלעדנעמ ךעלטייז עכעלטע ךרוד ךיא
 קיטעז ןוא ןיא ּפַאז ךיא רעבָא ,ךָאנ טשינ םיא ךַאמ ךיא .ןושל ןשידיי ןופ שינעטכיד
 -ייטש ןיי ףיוא עפש עקיזָאד יד סיוא ץונ ךיא .שידִיי ןייז ןופ עפש רעד טימ ןָא ךיז
 ,(47-46 וזיז) * 'רעג

 ערעטלע ןייק טָאה ץרּפ .טרָא ןטייווצ ַא ןיא ינודקומ .א .רד טביירש עבלעז סָאד
 עלעדנעמ ןדזיז ןרַאפ טכַאמעג רע טָאה טַאנסױא ןַאע .טַאהעג ביל טשינ סעּפע רעביירשו
 ,(251 יז) * ...ןעלעדנעמ וצ גנואיצַאב ןייז ןיא ןעוועג זיא גנוזרערַאּפ ןוא גנוטכַא עתמא --

 -:עמ ,רעכיירש עסיורג ייווצ יד ןופ ןעגנואיצַאב עקיטייזנגעק יד ןעוועג ןענייז ױזַא
 םוצ רענייא טנעָאנ ןעוועג ןענייז ייז םגה .ןבעל רעייז ייב ץרפ .ל .י ןוא ס"ומ עלעד
 ,ןטלעוו ערעדנוזַאב ןיא טבעלעג יו ןבָאה ייז רעבָא ,ןטייווצ
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 -עג טנדרָאעגניא "לוש רעדָארכ; רעסעדָא ןיא ןיא ,1915 ,שדוח לירּפַא ןיא
 -עגּפָא "ןבעל רעזדנוא, רעסעדָא ןיא זיא ןגרָאמ ףיוא ןוא .ןצרּפ ךָאנ הרכזה ַא ןרָאװ
 -יטש ןיימ,, ןעמָאנ ןרעטנוא דּפסה רעשילעדנעמ-טכע דעקידנריר-ףיט רעד ןרָאװעג טקורד
 המ ,'ה; :טביירש עלעדנטעמ .(לוש רעדָארב ןיא ץרּפ .ל .י ןופ הרכזה רעד תעב) ?גנומ

 לש ונובר -- קוסּפ םעד טימ סקידנענייו ַא ןגָאז ןוח רעד ןָא טביוה --- "והעדתו םדא
 -- והבשחתו שונא-ןב -- ,ןענעק םיא טסלָאז וד זַא ,ששנעמ רעד סנױזַא זיא סָאװ ,םלוע
 -נזָאלּפָארַא ץיז ךיא ןוא ,7? ןענעכער םיא טימ רָאג ךיז טסלָאז וד ,דניק ךעלשטנעמ ַא
 ,טכַארטרַאפ ,טרעמוארַאפ קרַאטש ,ץרַאה ןפיוא טנעה עטגיילעגפיונוצ טימ ּפָאק םעד קיד
 עלעדנעמ ןיירַא טכעלפ רעטייוו ןוא רעטייוו ױזַא ןוא 4: טלעוו יד רימ רַאפ קידנעעז טשינ
 ,המד לבהל םדא; :רעטייוו טגָאז ,טגָאלק ןזח רעד, .רעיורט ןייז ןיא קוסּפ ךָאנ קוסּפ
 ןעייגרַאפ ןבעל םענופ געט ענייז ,רבוע לצכ וימי ,ייא ןזָאלבעגסיױא ןַא זיא שטנעמ רשד
 םעד ףיוא ביוה ,ףיוא ךימ לעטש ךיא .רעטנוא שזַא ךימ טגָארט סע ...ןטָאש ַא יו
 ןשטנעמ טימ לוש עטקַאּפעג-לופ ַא ,טלוע רעסיורג ַא ערה-ןיע ןָא --- קילבו ַא וט ,ּפָאק

 ,וטזיב ייא ןזָאלבעגסיױא ןייק טשינ -- ךיא טכַארט -- !ןיינ .,ןיינ .ענױזַא ןוא עניױזַא
 ענייד .קלָאפ ןייד ןיא ןבילבעג ךָאד ןענייז ייז !קרעוו ענייד ןיא טסבעל וד ,ץרּפ שטנעמ
 -עגנַא ןַא ןעוועג וטסיב ,תמא ,ןבעל ןייד ייב .ןטָאש ַא יווװ ןעגנַאגרַאפ טשינ ןענייז געט
 טזיב וד זַא ,טנייה .ענעברָאטשעג ,םיתמ ןופ טרָאד טסואוועג ;ענימג רעד ןיא רעטלעטש
 "!צקידעבעל יד סע ןליפרעד ,יוא --- ןברָאטשעג

 "על עלַא יד ןעז ןעוועג טסלָאז וד --- ,עלעדנעמ רעטייוו טגָאז --- ! ץרּפ ,ץרּפ ,ךַא;
 ןטימ טגניז ןזח רעד יװ ןכרָאה ןעמוקעג ןענייז סָאװ ,עקידעבעל עלַא יד-טָא ,עקידעב
 "! הרכזה ןייד וצ לגרָא ןטימ  ,רָאכ

 טימ יו סעּפע ןוא --- ,עלעדנעמ טקידגע --- ,ןגיוא יד ןיא רערט רעסייה ַא טימ,
 -כרוד ,לוש רעד ןופ סױרַא ךימ ךיא זָאל ןּפיל ענעסיברַאפ יד ףיוא לכיימש-הנושמ ַא

 -נעמ) ?ןצרַאה ןפיוא זיא רעטיב-סיז-רעיוז סעּפע ןוא --- םלוע םעד ןשיווצ ךיז קידנּפוטש
 (34 'נ ,1925 ,"רעטעלב עשירַארעטיל, ,גנומיטש ןיימ -- ס"ומ עלעד

 -רעד טנָאקעג אמתסמ ןטלָאװ סייומ עלעדנעמ טימ טנעָאנ ןעוועג ןענייז סָאװ עלַא יד

 סעצרּפ ןעמונעגפיוא טָאה רע יװ ,ןצרּפ וצ ןגיױצַאב ךיז טָאה עלעדנעמ יוװ ,רעמ ןלייצ
 .ןכַאז ענעדיײשרַאפ

 סָאװ ,םיױבלּפע .ב רעבלירש ןטסואווַאב םוצ עגַארּפנָא ןַא טימ טדנעוועג ךיז בָאה ךיא
 ,ןבעגרעביא רימ לָאז רע ,םיא וצ ןבעל סעלעדנעמ ןופ ןרָאי עטצעל יד טנעָאנ ןעוועג זיא

 :טלייטעגטימ סָאװטָא םױבלּפע .ב רימ טָאה .ןצרּפ ןגעוו טדערעג טָאה עלעדנעמ סָאװ
 ךיא .ןצרּפ ןופ ןדער טרעהעג טשינ לָאמ ןייא יו רעמ ןעלעדנעמ ןטלַא םעד בָאה'כ;

 ךיא יו .,ןכיילג ַא ןצרּפ ןיא טריּפשעג קרַאטש רעייז טָאה עלעדנעמ זַא ,טסואוועג בָאה

 ,ןטלַאהעג קרַאטש ןצרּפ ןופ עלעדנעמ טָאה -- ןיקצינבאר ןוא ןקילַאיב ןופ טרעהעג בָאה
 ןברָאטשעג ןעוועג ןיוש זיא ץרפ ...םיא וצ שימייה טליפעג טינ רעבָא ךיז טָאה רע
 וצ טַאהעג ארומ טָאה סָאװ ,רעטלַא רעד ןוא ,ןטלַא םוצ טנעָאנ ןרָאװעג ןיב ךיא ןעוו
 טנָאקעג טשינ טָאה ,ןשטנעמ םענעגייא ןַא ןופ לעיצעּפס ,'ןעמָאנ סנטיוט; םעד ןענָאמרעד
 טָאה ,ןברָאטשעג זיא םכילע-םולש טניז זַא ,טקַאפ ַא זיא סע ...ןטיוט ןייק ןופ ןדער
 ןעלעדנעמ טָאה ןעמ ןעוו זַא ,ןבעגעגרעביא רימ טָאה ןעמ ,טנָאמרעד טשינ םיא ךיוא רע
 טקוקעג ,ןגיוושעג עלייוו ערעגנעל ַא רע טָאה ,טיוט זיא ץרּפו זַא ,העידי יד ןבעגעגרעביא
 וצ רע טָאה לָאמ ןייא .שרעדנַא סעּפע ןופ ןדער ןעמונעג ןַאד ןוא -- רעטצנעפ םוצ



 363 ןעגנואיצַאב עקיטיײזנגעק ערעײז -- דרפ טא טלערגעמ

 רָאנ ןצרּפ ייב) םידיסח יד טשינ ןדער סע זַא ,םידיסח סעצרּפ ןגעוו טדערעג ָאי רימ
 רע טָאה ךיילג רעבָא .ןורסח ַא םיא ייב ןעמוקעגסיוא זיא סע ...ייװ רַאפ טדער רע
 תמהמ ,סעומש ןיא ןריפגיירַא רימ ןופ טוָאלעג טשינ רעמ ךיז טָאה ןוא טרעהעגפיוא
 -עג טשינ רע טָאה ןבעל טשינ יוװ ךַאז ַאזַא ןופ ןוא טבעלעג טשינ ןיוש ךָאד טָאה ץ'רפ
 * . ..ןעקנעדעג טלָאװ

 ןענייז רָאי קיצרעפ ַא םגה ,ץרּפ ןוא עלעדנעמ ןֿפָארטעג ךיז יז ןבָאה קינייהו ױזַא טָא
 ןרוטַארעטיל רעשידיי ןוא רעשיאיירבעה רעד ןיא קיטעט ןעוועג טייצ ןייא ןיא עדייב ייז

 ןשיווצ טײקמַאזניימעג ,טייקטנעָאנ ,תוכייש עפיט ַאזַא ןעוועג ךות ןיא ךָאד זיא'ס ןוא |
 עקַאט זיא .,רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ רעגיילטנורג) יד ,רעלטסניק עסיורג ייווצ יד-טָא
 עכעלרעסיוא ןַא ןעוועג זיא ,טייצ ןייא ןיא קידנקריוו ןוא קידנבעל סָאװ ,קידויווקרעמ
 ,ןטלעוו ןוא ןטייצ ערעדנוזַאב-ץנַאג ןיא טבעלעג ןטלָאװ ייז יוװ ,ייז ןשיוװצ טייקטייוו
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 ןעמענפיוא ייז לי ןוא קרעוו סעלעדנעמ וצ רעטנעענ וצ טייג סָאװ ,רענייא רעדעי
 .טייאכרוד ַא ןעוועג עלעדנעמ זיא : ענַארפ יד דיז טלעטש ,רעטיירב-סָאװ ןיא רעפיט-סָאוו
 ןופ הקיני ערָאג ןייז ןגיוצעג טָאה סָאװ ,רעביירש רעכעלשידיי ַא -- רעמ ךָאנ ,רעשידיי

 עכעלשידיי-ןייר טימ סיואכרוד טצונַאב ךיז טָאה רעכלעוו ןוא ןלַאװק עשימייה ,ענעגייא
 רעקיטייצ:ןייז ןוא רעשיסַאלק רעד טימ ןדנובעגסיוא ךיוא ןעוועג זיא רע רעדָא ,ןעמרָאפ
 "עג זיא רע רעכלעוו ןופ ,עשילגנע ,עשטייד ,עשיזיוצנַארפ ,עשיסור יד -- רוטַארעטיל
 ,ןסָאנעג ןוא טנרעלעג טָאה רע עכלפוו ייב ןוא טסולפנייאַאב ןעוו

 -ירק-רוטַארעטיל עשידיי יד טריסערעטניארַאפ עגַארפ יד-טָא טָאה ןרָאי עטצעל יד

 ןגעוו ןעגנוגָאזסױרַא ןוא ןעגנוניימ ןעגנערבסױרַא עקַאט רימָאל ןוא ,רעשרָאפ ןוא רעקיט
 ,ןֿפַאש ןייז ןוא ןעלעדנעמ ףיוא רעביייוש-טלעוו ןופ תועּפשה יד

 טימ ןבייהעגנָא טָאה רע ןעוו ,עלעדנעמ ןגנוי םעד ףיוא תועּפשה יד -- לכ-םדוק
 "בטיה ודמל, ןייז ,קרעוושירעלטסניק טשרע ןייז ןבירשעגנָא טָאה רע ןוא שיאיירבעה

 ןיירַא ןענייז סע ואוז ,(ךוב עלופ סָאד ,| 1868) חיכרת ןיא ןוא ,|1862) ג"כרת ןיא ןלייט)
 ןַאמָאר ןייז טימ ןעוועג ןסיוא זיא עלעדנעמ ."םינבהו תובאה, ןַאמָאר ןייז ןופ ןעלטיּפַאק
 ןעגנולייצרעד עשיטנַאמָאר יד וצ ץַאזנגעק ןיא ,ןבעל עשידיי עלַאער סָאד ןרעדליש וצ

 -עטיל רעשיאיירבעה רעטסואוַאב רעד ,(רעֹווָאכאל .ם) רבוהל ,פ יוװ ,וּפאמ םהרבא ןופ
 -עג ןַאמָאר ןייז רַאפ רעטסומ סלַא שטיוװָאמַארבַא .י ,ש טָאה ,טביירש רעשרָאפ-רוטַאר
 "ףעדניק ןוא ןרעטלע/, ןַאמָאר ןשיסוד ןטסואווַאב (1883-1818) סווענעגרוט .ס .א ןעמונ
 -עגנגעק שטיװָאמַארבא טָאה ןווענעארוט ייב יו טקנוּפ .1862 ןיא ןענישרשד זיא סָאװ

 ,רבוחל .פ טביירש -- ,ךָארש .ןֿבעל ֿבעניא תורוד ייווצ יד ןרעדנַא ןגעק סנייא טלעטש

 -ָאר םעניא .טייצ-הלכשה רעד ןופ ןַאמָאר ַא ןבילברַאפ ןַאמָאר סעשטיווָאמַארבַא זיא ---
 ענייש ץנַאג עקינייא רעסיוא .עשירָאטער ַא ,עקידהצילמ ַא ךַארּפש יד ךָאנ זיא ןַאמ

 -רוטַאנ ןקיטכערּפ ןקידרעטעּפש םעד ייז ןיא ןיוש טנעקרעד ןעמ סָאוװ ,רעדליב-רוטַאנ
 ָאד ןבָאה רימ .ןבעל לאער ןייק ךָאנ ָאטשינ ןַאמָאר ןשיטסילַאער םעד ןיא זיא ,רעלָאמ
 ,פ) "ךוב ןיא ָאטשינ זיא ןבעל קידתושממ טכע ןייק רעבָא ,ןסעומש עקייזהצילמ ענייפ
 ,(213 יז ,2 'ב ,1926 ,ביבא-לת ,השדחה תירבעה תורפסה תודלות -- ובוחק

 ַא ןביירש וצ וואורּפ ןטשהע ןייז טימ ןדירפוצ ןעוועג טשינ זיא אפוג !עלעדנעמ

 .טכעלטנפערַאפ טשינ םיא ןוא רָאי עכעלטע ךיז ייב ןטלַאהעג םיא טָאה רֶע .ןַאמָאר

 -רעביא) גנוצעזרעביא רעשיסור ַא ןיא ןענישרעד זיא ךוב סָאד יוװ ,םעד ךָאנ טשרע ןוא
 ןיא ןבעגעגסױרַא סע שטיוװָאמַארבַא .י .ש טָאה ,(קָאטשניב . ךרוד די-בתכ ןופ טצעזעג
 העּפשה עקרַאטש  ַא זַא -- .ןַאמכיֿפ .י טביירש -- ,טשינ קפס ןייק זיא'ס; .,שיאיירבעה
 -עגנגעק ךיז טָאה סָאװ ,טייצ רענעי ןופ רוטַארעטיל עשיסור יד טַאהעג םיא ףיוא טָאה
 ןוא קלָאפ םוצ ךיז ןרעטנעענרעד וצ טקידײרּפעג ןוא ןוויטָאמ עשיטנַאמָאר ןגעק טלעטש
 טרעטייורעד ןוא ,שידיי וצ ןסיוטששג םיא טָאה סָאד ,?ןטיונ שטערקנָאק ,עלַאער ענייװ וצ
 ןַאד ןוא .הצילמ עשזאיירבעה יד טשרעהעג טייצ רענעי ןיא טָאה'ס ואוו ,שיאיירבעה ןופ
 ."עלעשטנעמ עניילק סָאד; וצ ,שידיי ןיא קרעוו-גנילטשרע ןייז וצ ןעמוקעג רע זיא

 -יא ןַא ןוא ןפַאש ןוא ןבעל סעלעדנעמ ןיא ךָארברעכיא רעקיטסַאה ַא ןעוועג זיא'ס
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 365 ט"ו עלעדנעמ ףיױא רוטַארעט ליטלעו רעד טפ זועּפשה יד

 -עג רעוא ןוא גיוא ,ץרַאה ןטימ זיא סָאװ ,ןפַאש ןלַאער םעיינ ,ןרעדנַא ןַא וצ .גנַאגרעב
 דָאירעּפ םעד"טָא ןגעוו טָאה עלעדנעמ .ןבעל-רעגקיטש ןלַאער ןשידיי םעד וצ טדנעוועג ןעוו
 .טלייצרעד ןילַא רעטעּפש ןּפַאש ןוא ןבעל ןייז ןיא

 -נעמ ענייז ןשיווצ טָאה רעניוו ריאמ רעשרָאפ-רוטַארעטיל רענעמוקעגמוא-גנוי רעד

 רעד ןופ סעיצידַארט יד ןוא סייומ עלעדנעמ, לקיטיַא ןקיטכיוו ַא ןעגנולדנַאהּפָא-עלעד
 וצ , קרעוװ ןייז ןיא טקורדעגּפָא ,1935 ןיא טנעיילעג ,גארטרָאפ ַא ןופ) *רוטַארעטיל-טלעוו
 ,(2 'ב ,1946 ,גַאלרַאפ-ףוקיא ,"ה"י ןט19 ןיא רוטַארעטיל רעשידַיי רעד ןופ עטכישעג רעד

 -ָאיצַאנ רעד ןיא טלצרָאװרַאפ קרַאטש זיא ןפַאש סשלעדנעמ, :טביירש רעניוו ,מ

 -רעד םעד ,רעדליב ןוא ןטלַאטשעג עשירעלטסניק יד ךייש סָאוװ ייס ,עיצידַארט רעלַאנ
 ,עשיטעשזוס)} ןויטָאמ ענעדײשרַאט ךייש כָאװ ייס ןוא ,ליטס-ךַארּפש םעד .,חסונ-לייצ
 ןופ עטּפעשעג ,.װ .זַא .א ןרָאטאטעמ ,רעדליב| ןעלטיט-קורדסיוא ןוא |עשירַאילובַאפ

 -יוא ייז טכַארטַאב ןעמ ביוא ,ןענייז ןעגנולייצרעד סעלעדנעמ ,| רעגייטש ןוא עיצידַארט
 ןופ עטּפעשעג ,.וו .זַא .א/ ןרָאפַאטעמ ,רעדליב | ןעלטימ-קורדסיוא ןיא |עשירַאילובַאפ

 -רעגריב עקיניזפרַאש עכלעזַא ןענופעג עקַאט ךיז ןבָאה'ס; זַא ,טגָאז רעניוו .מ ןוא -
 ןיא טכַארבעגנײרַא טינ טָאה רע זַא ,טגָאזעג ןעלעדטעמ ןגעװ ןבָאה סָאװ ,רעקיטירק עכעל
 ןוא (רעשידייטינ :טײטַאב סָאד) רעשיאיײּפָארײא רעד ןופ ןטנעמעלע ןייק ןפַאש ןייז

 ,טייצ ןייז ןופ רוטלוק רעכעלטירשרָאֿפ רעד ןופ ,עיצידַארט-רוטַארעטיל רעשיסַאלק
 -יא עשיטַארקָאמעד-שירערעלקפיוא ענייז טָאה עלעדנעמ זַא ,טײטַאב לכה-ךס טלָאװ סָאד
 ךיז טָאה עלעדנעמ זַא ,םרָאפ רעמערָא רעטצענערגַאב לַאנָאיצַאנ ַא ןיא טקירדעגסיוא ןעייד
 ."שנעדיי יד לרעדנעס ןוא ןימינב ןופ תוגשה יד ייב ןטלַאהעג ןתמא ןַא ףיוא עקַאט

 עשיאייּפָאריײא רַאפ רעפמעק רעד זַא ,ךעלגעמ סָאד זיא יצ, : טגערפ רעניוו .מ ןוא
 -סיוא ױזַא ןביילב טלָאזעג םרָאפ-קורדסיוא רעשירעלטסניק ןייז ןיא טָאה ןעמרָאפ-סנבעל
 *? טצענערגַאב לַאנָאיצַאנ ךעלסילש

 טָאה עלעדנעמ, זַא ,טנָאטַאב רע ןוא ,"תועסמע ןייז ליּפשייב ַא רַאפ טמענ רעניוו .מ
 -ַארט עטסלופטכַארּפ יד ןופ ענייא טעברַאַאב ןוא ןעמונעגפיואןפוא ןלַאינעג ַא ףיוא ָאד
 טסַאּפעגוצ שינַאגרָא ךעלרעדנואוו יז טָאה ,רוטַארעטיל רעשיאייּפָארײא רעד ןיא סעיציד
 לעלױטנָ םורָא:ױזַא ידכ ,הביבס רעשידיי רעקידטלָאמעד רעד ןיא ןדנעטשמוא יד וצ
 רעייז ןופ ןוא עגַאל-סנבעל רעייז ןופ טיײקטרעּפמולעגמוא רעד ןגעוו ןסַאמ יד ןרעלקוצפיוא
 א ןעמונעגפיוא עלעדנעמ ָאד טָאה רעטסיימ רעסיורג קידתמא ןַא יװ .ןעגנולעטשרָאפ
 ,קרעוו ַא ןופ ,טָאכיק ןאד+ סעסעטנאוורעס ןופ לֹובֲאפ יד ןוא טעשזוס םעד טריאירַאוװו
 עשילַאזָאעט ןגעק ןוא םזילַאדָאעפ םעד ןגעק טדנעוועג ןעוועג טייצ ןייז וצ ךיוא זיא סָאװ

 םוצ טסַאּפעגוצ ,טשרעדנַאעגרעביא ךעלרעדנואוו רעבָא ,ןעמונעגפיוא . ,ןעגנולעטשרָאפ
 | ,(8-7 זיז) *...לטעטש םעניא ןבעל ןשידיי ןקידטלָאמעד

 ןיא..., ."עלעשטנעמ עניילק סָאדג קרעוװ טייווצ ַא סעלעדנעמ טגנערב רעניוו .מ
 -לעב ַא ןגעו השעמ עשידיי-שיפיט ַא ױזַא ךיז םתס : ןטכוד לָאמַארעדיװ ךיז ןָאק גולפ
 ןקיזָאד םעד ןיא ,עלעדנעמ ָאד ויא ןתמא ןיא, ךעבָא ."ןעגנוטכַארטַאב ענייז ןיא הבושת
 םענופ רנַאשז ןכָאנ ,;עיצידַארט רעשיאייּפָאריײא רעטלַא ןַא .ךָאנ ןעגנַאגעגכָאנ ,טעשזחס
 -רָאי ןטנצכעז םעניא עינַאּפש ןיא ןענַאטשטנַא זיא סָאװ ,ןַאמָאר-ןעמלעש םענעפורעגייוזַא
 ןוא םזילַאדָאעּפ ןגעק םוטרעגריב םענופ ףמַאק ןופ קורודסיוא ןַא ןעוועג זיא ,טרעדנוח
 .ךיב ןשיאייּפָארײא םענופ גנולקיװטנַא יד טקריװַאב טייצ עגנַאל ַא ןוא קרַאטש טָאװ
 ןעלעדנעמ ךרוד  עיצידַארט עשיאייּפָאריײא עקיוָאד יד זיא לָאמַארעדיװ .ןַאמָאר ןכעלרעג
 .חביבס רעד וצ ןרָאװעג טסַאּפעגוצ ךעלפערט ױזַא ,ןרָאוװעג טמערופעגסיוא לַאנָאיצַאנ ױזַא
 םעד ןעניפעגוצסױרַא ןעװעג גנירג טינרָאג זיא'ס זַא .עבַאגפיוא רעשיאייזיא רעד וצ
 יו קרעזו עכלעזַא ןופ טייג סָאװ ,עיצידַארט רעד טימ קרעו םעד ןופ גנַאהנעמַאזוצ
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 יב ןענייז סָאװ ,קרעוי ןופ -- ,.גַא .א 'זַאלב לישז, ,,סעמרָאט גערב םענופ ָאיליראסאל

 עניילק סָאד, ןייז טימ עלעדנעמ יו ,סכעלנע סעּפע ןעוועג ןסיוא ןדנעטשמוא עדעדנַא
 "...'עלעשעטנעמ

 םעד ןיא תועּפשה ערַאבלטיממוא עטקעריד, :רעניוו .מ וצ טיג הרעה ַא ןיא ןוא
 ןענַאמָאר עטמיטשַאב ןופ רעדָא ןלָאגָאג ןופ ץלַא רַאפ רעכיג טּפעשעג עלעדנעמ טָאה טרפ
 ,(8 יז) "סנעקיד ןופ

 ןַארַאפ זיא יצ; :טגערפ רע ןוא "רעמורק רעד עקשיפ, וצ רעניױו .מ טמוק רעטיו
 ךיוא טייטש -- ,רע טגָאז --- ,טרָאפ; ןוא *? רעלטעב עשידיי יו שיטיצעּפס רעמ סעּפע
 ,רוטַארעטיל-טלעוו רעד ןופ ןרעטסומ טימ גנודניברַאפ רעגנע ןיא קרעוו עקיזָאד סָאד
 -טּפיוה סלַא ןעלדנַאה סע ןכלעוו ןיא ,'םַאד רטאנע סָאגוה ןבלעזמעד טימ עקַאט טשרע
 םכילע-םולש טָאה טסיזמוא טינ .רענייגיצ ןוא סרעלטעב ,ָאדָאמיזאווק רעקיוה רעד ןרוגיפ
 סעלעדנעמ ןוא !טכַאל סָאװ שטנעמ רעד+ קרעוו סָאגוה ןשיווצ גנַאהנעמַאזוצ ןפיוא ןזיוועגנָא
 ןוא ,ןטירטשַאב טינ לָאמנייק גנַאהנעמַאװצ ןרעפיט ןסיוועג ַא טָאה עלעדנעמ .'עקשיפ,
 -ַאװ רעטשרע רעד יװ רעטעּפש לסיבַא ןענישרעד זיא 'טכַאל סָאװ ,שטנעמ רעיז/ שטָאכ
 ששיסור יד| 1821 רָאי ןיא ךָאנ ןענישרעד 'םַאד רטָאנ, רעבָא זיא ,,עקשיפ, ןופ טנַאיו
 -עג יד טנכייצעגרָאפ ןיוש זיא 'םַאד רטָאנ, ןיא .{ןרָאי רע-60 יד ןיא --- גנוצעפרעביא
 ןימ ַאזַא ךרוד ,ָאגוה "וו ױזַא ,ָאד טָאה עלעדנעמ .'טכַאל סָאװ ,שטנעמ, םענופ טלַאטש
 רעשיזיפ ןופ טלַאטשעג רעד רעטנוא טייקשיטע ענייש יד. ןזייװַאב טלָאװעג טלאטשעג

 ןרוגיפ עטלּפירקרַאפ ,עשירעלטעב ,/ עכלעזַא ןיא וליפא זַא --- ,{ָאגוה| 'טייקכעלסעה
 ,(978 זייז) *.. ..עדריוו ןוא טייקכעלשטנעמ עפיט טבעל

 ןופ ןוויטָאמ עשיטעשזוס; ריא רַאפ טּפעטזעג טָאה רע סָאװ ,*עשטַאילק; יד ךיוא ױזַא
 יד ןופ טּפעשעג טשרמולכ; זיא קרעװ סָאד ;יעיצידַארט- רוטַארעטיל רעשיסַאלק רעד
 :ןדיי יד ןענייז סָאד -- עשטַאילק יד .ןעגנולעטשרָאפ עזעיגילערילַאנָאיצַאנ עשידיי
 ,הערּפ גינעק םענופ סנגָאוװ-טייר יד ןיא טנַאּפשעגניא עשטאילק יד ,הערּפ יבכרב יתסוסל
 טגָאז ,רעבָא ,"םזירַאצ םענופ ךָאי םעניא טנַאּפשעגניא לארשי-תסנכ יד ןעמ טניימ סָאד

 טעשזוס ןצנַאג ןרַאפ ךעלטנזעוו רעייז טשינ זיא רָאפאטעמ עלענָאיצידַארט יד; ,רעניוו .מ
 םענופ ץנעצסינימער ַא ,סנטשרע ,ָאד רימ ןבָאה ןתמא ןיא .קרעוו םענופ יונפיוא ןוא
 חסונ ןטיול} עיצַאמרָאפסנַארט ַא -- רקיע רעד ןוא ,לזייא סמעלב ןגעוו וויטָאמ ןשילביב
 יװ ,ןזָאפרָאמאטעמ ןגעוו עיצידַאדט רעשיסַאלק רעטלַא רעד ןופ |קיטנַאמָאר רעד ןופ
 ,"לזייא רענעדלָאג רעד, ןייז ןיא ? סואיילוּפא ייב דָאנרעד ןוא ! סוידיװָא ייב יז ןעעז רימ

 רעד ןיא ןוא ,לזייא ןַא ןיא טלדנַאודַאפ ךָאד טרעוו ןַאמָאר סעסואיילוּפַא ןופ דלעה רעד
 -ַארט עטלַא עקיוָאד יד ...ןדיל עטסרעוװש יד רעביא רע טבעל טלַאטשעג רעקיזָאד

 ענייז ןיא} !טניה ןשיווצ ךערּפשעג  עלעווָאנ רעלופטכַארּפ ןייז ןיא סעטנאוורעס טָאה עיציד
 .א ,ט .ע טמַאטש עלעווָאנ סעסעטנאוורעס ןופ ,טלדנַאהַאב יינסטיוא |'ןלעוװָאנ יעקייזרטומ
 -רַאפ זיא ןימ םעד ןופ סעיצידַארט ןיא .אדנאגערב טנוה םעד ןגעוו גנולייצרעד סנַאמפָאה
 "...'עשטַאילק, רעד ןגעוו וויטָאמ רעד ךיוא טלצרָאװ

 -טלעוו רעד ןופ תועּפשה יד ןגעוו גנולדמַאהּפָא ןייז רעניוו .מ רָאפ-טצעז רעטייוו ןוא
 -ַאב ,"לרעגניפשטניוו סָאד,, ןַאמָאר םעניא זַא ,טגָאז ןוא ס"ומ עלעדנעמ ףיוא רוטַארעטיל

 -טלַא ןַא (גנולייצ רעד ךָאנ רָאי 17 -- גנולייצ רעיינ רעד זיב רָאי 43) סוידיװָא ןָאזאג ילבוּפ (}
 ףשיבירג ןופ גנוטעברַאאב -- ןעגנולדנַאװרַאפ) "ןזאפרָאמאטצמ, טעמעָאּפ יד ןופ רבחמ ,טעָאּפ רעשימיור

 .םי ןצרַאװש ןופ ןגערב יד וצ טסוגיױא רָאטַארעּפמיא ןכרוד טקישרַאפ .(סעדנעגעל עשימיור ןוא

 נָא רעטעּפש ,"ןזָאפרַאמַאטעמ, ןַאמָאר ןופ רכחמ ,רעביירש רעשימיור -- סואיילוּפא יצול (2

 צד רעד ןופ ּפָארַאגרַאב רעד ,שיריטַאס זייװלייט ,טלָאֿמעג זיאס ואו ,'לזייא רענעדלָאג, ןפורעג
 ,טלעװו רעקיטלָאמ
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 ןענעקרעד וצ רעווש טינ רָאג זיא ,טנַאירַאװו ןטעברַאעגרעביא ןסיורג םעניא סרעדנוז
 -עג-דליפרעּפָאק דיוויעד יד -- גנולקיװטנַא סעלעשרעה ןיא ,גנוקריוו עשיסנעקיד יד
 -נעמ קרעוו ערעדנַא ןיא ךיוא קינײװ טינ רימ ןעעז ןעגנוקריוו עשיסנעקיד ,טלַאטש
 ,(1079 זיז) "סעלעד

 עקידנדײשטנַא ןוא עטלעטששגטסעפיגנַאל יד ןבעגוצ ךָאנ רימ ןפרַאד וצרעד, ןוא
 "ווָאקיטלאס ןופ סרעדנוזַאב ןוא ןלָאגָאג ןופ טּפעשעג טָאה עלעדנעמ סָאװ ,תועּפשה
 עלעדנעמ וַא ,גנוניימ יד זיא'ס ךעלרעכעל יװ ,ןעזנייא ןלעוו רימ ןוא --- :,ןענירדעשטש

 ןלייא ריפ יד טימ טצענערגַאב ,ריטלוק רעשירַארעטיל ןייז ןיא ,ןפַאש ןייז ןיא ןיו טָאה
 ,(10 'ז) *...'טייקכעלשידיי, ןופ

2 

 טָאה עלעדנעמ? זַא ,רָאלק זיא ןעלעדנעמ ףיוא ןלָאגָאג ןופ סולפנייא םעד ךייש סָאװ
 רעדליב עשירעגייטש ןוא ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג םענופ ךות םעד ןלָאגָאג ייב טנרעלעג
 -ַאמוה ןפיט םענעי --- רעניוו ,מ טגָאז -- ,טנרעלעג םיא ייב טָאה רע .ןשינעעשעג ןוא
 ןיא אקווד טינ עגַאל רעכעלטּפַאשלעזעג-שירָאטסיה ַא ןופ קינַארט יד טעז כָאװ ,םזינ
 ךיוא -- ,זיא יז ואו טרָאד רָאנ ,ערעפס רעשיטעטַאּפ-שיאָארעה ,רענעבייהעג רעד
 טפרַאשעג ןבָאה 'תושפנ עטיוט, סלָאנָאװ .טלעוו רעקידעכָאװ רעכעלנייוועג רעד ןיא
 ייב טָאה עלעדנעמ .,ןלַאטעד יד ןוא עשיטסירעטקַארַאכ סָאד ןעזרעה וצ קילב טעלעדנעמ
 רעד ןופ טרעדורעצ ףיט ןזיב טרעוװ סָאוװ ,םזילַאער ןופ סָאטַאּפ םעד טנרעלעג ןלָאגָאװ
 -כעלסעה עקיזָאד יד טומ םעד רעבָא טָאה סָאװ ,ןבעל ןטלּפירקרַאפ םעניא טייקכעלסעק
 ,(24 'ז) "זיא יז יו ױזַא ןלָאמוצּפָא טייק

 ןעמ ,טדערעג ליפ ןעמ טָאה רימ ןגעו, :ןבירשעג לָאמַא טָאה לָאגָאג .וו .ג ,בגא
 רקיע עמַאס םעה רעבָא ןביירש ןיימ ןופ ןטייז ענעדיײשרַאפ ןבילקעגרעדנַאנַאפ טָאה
 טָאה רע .ןפירגַאב סע טָאה ןיקשוּפ ןייא זיולב ,טמיטשַאב טשינ ןעמו טָאה ןפַאש ןיימ ןופ
 -וצסױרַא ןזװַאב טשינ רעהַא זיב טָאה רעביירש םוש ןייק זַא ,טגָאזעג לָאמ עלַא רימ
 וצ טפַארק ַאזַא טימ ןזיװַאב טשינ ןבעל םענופ טייקניימעג יד טעליוב ױזַא ןלעטש
 ,טייקיניילק עטסדנימ עדעי זַא ,ןשטנעמ םעניימעג םענופ טייקניימעג יד ןענעכיײצַאב
 ןגיױא יד ןיא ןעמעלַא רַאפ סיורג ױזַא ןסקַאװסיוא לָאװ ,גיוא םענופ טדניװשרַאפ סָאװ
 סָאװ ןוא רימ וצ סיואכרוד רעהעג סָאװ ,טפַאשנגײא-טּפיוה ןיימ ךעלטנגייא זיא סָאד"טָא
 רַאפ ןענעייל ןבײהעגנָא בָאה ךיא ןעו ...טשינ םענייק יי2 ָאטשינ סָאמ ַאזַא ןיא זיא
 ןעוועג ןענייז יז יו ,םרָאפ רעד ןיא ,'תושפנ עטיוט, ןופ ןעלטיּפַאק עטשרע יד ןעניקשוּפ
 רע ןענעייל ןיימ ייב טכַאלעג קידנעטש טָאה רעכלעוו ,ןיקשוּפ זיא ,ןבירשעג רעירפ
 ןוא ,רענרומכ ןוא רענרומכ ץלַא ךעלסיבוצ ןרָאװעג ,ןןכַאל וצ הירב ַאזַא ןעוועג זיא
 רע טָאה ,ןענעיילרָאפ ןיימ טקידנערַאפ בָאה'כ ןעוו .ענרומכ ןיטולחל ןרָאוװעג ףוסל
 יו דנַאלסור רעזדנוא זיא קירעיורט יװ ,רעניימ טָאג: : ןפורעגסיוא קירעיודט

 ןגעוו ,ךיז ןגעוו ןגָאז טנָאקעג עלעדנעמ ךָאד טָאה ,רעטרעוו ערעדנַא טימ ,עבלעז סָאד
 ,ןביירש ןייז

 ןבעל ןשידיי םענופ ןטייז עקירעױרט יד טלָאמעג טשינ טָאה עלעדנעמ יוװ ןוא

 רַאפ .רעקיריטַאס-רעביירש רעשיסור רעטסואװַאב -- (18891826) .י .מ ןירדעשטיווָאקיטלאס (
 רבחמ .(1855:1848) עקטאיו ןייק טקישעגסױרַא ןוא טריטסערַא ןעוועג קרעו ערענַאיצולַאװער ענייז
 סרעדנוזַאב .טכַאמ רעשירַאצ רעד רעטנוא ןבעל'רעגייטש ןרעוש םענופ ןעגנורעדליש ,רעכיב ליפ ןופ
 רֶע סָאװ ,(1870-1869) "טָאטש א רענייא ןופ עטכישעג, ךוב םעז ןיא עיטַאס ןייז ןיא ףרַאש רע זיא
 ,קסּפולג סעלעדנעמ טענַאד זופ טמַאטש רשפא ,װָאּפולג ןָא טפור
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 םעניימעג םענופ ןטייקניימעג; יד ןקעלּפטנַאוצסרַא טימַאב טשינ ךיז טָאװ רע יװ

 טָאה ,"גיוא םענופ ןדניוושרַאפ סָאװ ,ןטייקיניילק עטסדנימ ידא ןסורסױרַא ןוא ?ןשטנעמ

 ןטייקנייש ךיוא ןזייוװסיױרַא טימַאב ךיז ןוא ןעזעג ךיוא ,ןגיינּפָא ענייז ןיא ,טפָא ךָאד רע
 ,רוטַאנ ןֹופ ןטייקנייש ,סנבעל ןופ

 ןעלעדנעמ ייב ןענעכײצַאב וצ ךיוא רימ ןבָאה קרעװ סלָאגָאג טימ ךיילגרַאפ ןיא

 -ַאב וצ זייוונטייצ ךיז ןרעטנעענרעד סָאװ ,קרעוו עשיטכילַאער ענייז .ןטנעמעלע עשיריל
 -יטש עשיריל טימ ,ןעגנוגָאזסױרַא עשיטעָאּפ טימ ןסירעגרעביא טפָא ןרעוו ,םזילַארוט

 .ןעגנורעדליש עלופסגנומ

 סלַא 'תושפנ עטיוט , יד ןענעכיײצַאב וצ טַאהעג ביל טָאה לָאנָאג, זַא ,טגָאז רעניוו .מ

 טנַאמרַאפ ךוב ןייז ןיא עזָארּפ יד, זַא ,"ןעוועג ןסיוא רע זיא טימרעד; ןוא ..."עמעָאּפ
 ,עכעלרעסיוא -- עױטַאּפ רעדייא ,טייקידוועגניז ןוא קימטיר עכעלרעניא רעקינייו טינ
 ןבָאה טרָאװ עקיגָאװ רעייז ,עכייר רעייז סָאד ,דליב עטרירטנעצנָאק-קֹרַאטש סָאד ךיוא
 -נעמ ,ןייז ןיא; זַא ,סיוא טריפ רעניוו .מ ןוא ,"עיזעָאּפ וצ טכַאמעג ךעלנע עזָארּפ סלָאגָאג

 עבלעז יד ,ןלָאגָאג ייב יו ,קימטיר עכעלרעניא עכעלנע ןַא רימ ןעניפעג ,עזָארּפ ,סעלעד
 ןופ טייקיגָאװ ןוא ץַאז םענופ טייקנפילשעג עבלעז יד ,דליב ןופ טייקטרירטנעצנָאק
 יד ןגעוו עיײּפַאּפע ןַא קרעוו עטסעב סעלעדנעמ ןענייז 'תושפנ עטיוט, סלָאגָאג "וו ,טרָאװ
 -עפ ןוא םזירַאצ ןופ קורד ןטסיוװ םעד רעטנוא ,קלָאפ ןשיריי טםענופ ,קלָאפ ַא ןופ ןדקיל
 ,(24"257 ז"ז) "םיצירּפ עשילַאדָא

 ןופ ןגוצסיוא "ליטס סעלעדנעמ , גנולדנַאהּפָא רערעגנעל ןייז ןיא טגנערב רעניוו .מ

 רענעי ואֹוו ,(קָאטשניב .ל ,טניירפ ןטנעָאנ סעלעדנעמ ןופ ןוז רעד) קָאטשניב רעדנַאסקעלא
 רעשילגנע רעד ןופ דעקיסַאלק עטמיטשַאב וצ גנואיצַאב; סעלעדנעמ ןגעוו טלייצרעד

 םעד ןיא ןוא .,ךוב טסטבילַאב ןייז ןעוועג זיא ןטפיװס ןופ 'העיסנ טרעווילוג , ,דוטַארעטיל
 דנַאל םעניא ןעגנערברַאפ סרעווילוג ןגעוו לטיּפַאק סָאד ןלעפעג ןטסעבמַא םיא זיא ךוב
 ןיא קיטסַאטנַאפ רעשיריטַאס רעשיטפיווס ןופ ןטנעמעלע : ךיילגרַאפ} ןעמגניווג יד ןופ
 ,ןסנעקיד ,ןעיירעקעט טַאהעג ביל ךעלנייוועגרעסיוא ךיוא טָאה רע ,{'תועסמ, סעלעדנעמ
 םָאט ןופ השעמ יד; ךוב סגנידליפ טימ .גנידליפ רעייגרָאפ ןייז סָאמ רעכיילג ןיא ןוא
 ,(38737 ז"ז) *.. הצע סעלעדנעמ טיול טנַאקַאב ךיז ךיא טָאה !גנילניפעג םעיז סנָאשזד

 ןבָאה סָאװ ,ןעגנוטכיר ענעדײשרַאפ יד םורַא טסעומש רעניוו .מ יוװ םעד ךָאנ ןוא

 טמוק ,ןטײקיטרַאנגזיא ערעייז ןוא ,ה"י ןט-19 םענופ טפלעה רעטייווצ רעד ןיא טשרעהעג
 יד ןופ עיצידַארט רעד וצ ןפַאש סעלעדנעמ טָאה תוכייש עפיט א? זַא ,ריפסיוא םוצ רע
 טינ ןענָאק סָאװ ,ליטס סעלעדנעמ ןיא ןֿכירטש ןַארַאֿפ ּוצֹבֶא ןענייז'ס ,ןטסילַאער עסיורג
 םעד ץוחַא .עיצידַארט רעשיטסילַאער רעד טימ גנַאהנעמַאװצ ַא ךרוד ןרעוו טרעלקיעז
 ,עיצידַארט רעקיוָאד רעד ןיא סָאװ ,ןכירטש עכעלטנזעוו ליטס סעלעדנעמ ןיא ןלעפ

 ןשיטעשזוס ,ןטנעווקעסנָאק ןופ ,גנוױיזירעטקַארַאכ רעשיגָאלָאכיסּפ ןפ דָאטעמ רעד ,לשמל
 עלעדנעמ טָאה ליטס ןייז ןופ ןכירטש ייר רעצנַאג .ַא ןיא -- -- -- .װ .זַא .א יובפיוא
 ןופ ,רוטַארעטיל רעשילגנע רעד ןופ ןעגנוקריוו ןוא ןעגנוגערנָא עטמיטשַאב טריזילַאער
 ייד ,יירעקעט ,ןרעטס ,טעלָאמס ,גנידליפ ,טפיװס טייז ךיז טיצ סָאװ ,עיצידַאװט רענעי
 ,(גנודניפמע-טלעוו ריא טיול) עזָארפ רעשיטסילאער רעיינ רעיז ןופ רעגיילטנורג יד --- סנעק
 ,(37 'ז) "ןצרַאה םוצ טנשָאנ ןעוועג שיצידַארט עקיזָאד יז ןעלע'זנעמ זיא

 -ידַארט רעשירַארעטיל רעד ןופ ןעגנוקריוו יד ןגעוו רעכעלריפסיוא ןוא דעטיירב
 םזילַאער, גונולדנַאזפָא ןייז ןופ 18 לטיּפַאק םעניא רעניוו .מ טדער ,ןעלעדנעמ ףיוא עיצ
 ףיוא ןעגנוקריוו יד ןגעוו טדער רע ,(2177209 זיז) "ליטט סעלעדנעמ ןיא קיטנַאמָאר ןוא
 ,םעד ףיוא טקוקעג טינ זַא ,רעביא טרזח רע ןוא ,"עלעשטנעמ עניילק סָאד; ןוא ?תועסמ,
 יד ,ןענױשרַאּפ יד ןופ רעגייטשסנבעל רעד ןוא רעטקַארַאכ רעכעלטפַאשלעזעג רעד; סָאװ
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 "ייטש רעשירָאטסיה-רוטלוק רעצנַאג רעד ללכב ןוא סעיצַאוטיס עשירָאטסיה עטערקנָאק
 ,טרעדלישעג {('תועסמ, ןוא 'טָאכיק ןָאד,| קרעװ ייווצ עקיזָאה יד ןיא טרעוו סָאו ,רעג
 עטמיטשאב ַא ןלעטשטסעפ ָאד ןעמ ןָאק,; ןגעווטסעדנופ ,"ענעדקישרַאפ רָאג זיב ןענייז
 'ץלעשטנעמ עניילק סָאדג ןיאש ןוא .(209 יז "עמעט רעכעלטנגייא רעד ןיא עיגָאלאנַא

 ,רוטַארעטיל רעשינַאּפש רעד ןופ ךיוא טמַאטש סָאװ ,רנאשז ַא וצ ןעמוקעג עלעדנעמ ויא
 רעד וצ רעשילאדָאעפ רעד ןופ טריפ סָאװ ,לעווש רעד ףיוא ןענַאטשעג זיא יז ןעוו
 ךיוא עקַאט ןעוועג זיא סרעדנירג ענייז ןופ רענייא סָאװ ,רנאשז ַא וצ ,טלעוו רעזַאושזרוב
 רָאנ ,,עלעשטנעמ עניילק סָאד/ וצ זיולב טינ תוכייש ַא סָאד טָאה ,בגא . . .סעטנאוורעש

 לובַאפ ןוא טעשזוס ןיא טזייוו סָאװ ,'רעמורק רעד עקשיפ, וצ ךיוא סָאמ רעסיוועג ַא ןיא
 ,(215-214 ז"ז) "רנאשז-לייצרעד ןקיזָאז םעד ןופ ןכירטש ייר ַא

 ןיא ןעוועג זיא רע ןעוו ,ןרָאי ערעגניי ענייז ןיא ךָאנ טָאה שטיװָאמארבַא .י .ש וַא
 ןוא רעביירש יד טימ טנַאקַאב רעטנעענ ךיז ,רָאי 21720 ַא ןופ רעטלע ןיא ,ץענעמאק
 עטשרע ענייז ןופ רימ ןסיהו םעד ןגעוו --- ,שילגנע ןוא שטייד ,שיסור ןופ 'ועקנעד
 ,טכעלטנפערַאפ טייצ רענעי ןיא טָאה רע סָאװ ,ןעגנולדנַאהּפָא עשיאיירבעה

 ,"ןעלעדנעמ ןיא רימ ןצעש סָאװ; לקיטרַא ןייז ןיא) קירע סקַאמ רעביא טיג בגא
 ןציטָאנ טכַאמעג קיטכירפיוא טָאה ,עלעדנעמ ,רע, זַא ,(1 'נ ,1926 ,וועיק ,?טסעמרַאפ,
  ןוועראסיפ טרידוטשעג ,|סעדָא ןיא ייזומ-עלעדנעמ םעניא טיהעגפיוא} ןיקטנילעב ןופ
 ,"ןװָאבילָארבָאד ןוא ןיקסוועשינרעשט ךיוא טנעיילעג קטס ןָא ןוא

 טגיל סָאװ ,עשטַאילק רענדיב ַא ןגעוו גוצסיוא ןרעגנעל ַא טגנערב קירע סקַאמ
 ןופ גוצסיוא ןָא ,עלעדנעמ לטעלב ַא -- סע זיא סָאװ; :טגערפ רע ןוא ,ץיה רעד ןיא
 סנירדעשטש ןופ גוצסיוא ןַא | רָאג| זיא סע ,עלעדנעמ טינ זיא סע ,ןיינ ?'עשטַאילק, ועד
 -עשטַאילק ןיז .1885 ןיא ,,עשטַאילק, סעלעדנעמ ךָאנ רָאי 12 ןבירשעג ,'אגאינַאק,
 ןוא ,,אגאינָאק; סנירדרעשטש ןופ קיגנעהּפָאמװא ןבירשעג עלעדנעמ טָאה עיראגעלא
 טנָאקעג טינ ןוא "עשטַאילק, סעלעדנעמ ןופ טסואזועג טשינ ןירדרעשטש ךיוא טָאה ױװַא
 ןשיווצ ךיז ןעיצ סָאװ ,םעדעפ-טפַאשהבורק ענעי ףיוא תודע רעבָא טגָאז סע ...ןסיװ
 ןוא אווָאפולג סנירדעשטש ןשיוװצ ,ןעלעדנעמ ןוא רעקיריטַאס ןשזסור ןקיטכעמ םעד
 ונַארד סנדייב ןשיווצ ,קסעטארג סעלעדנעמ ןוא סנירדעשטש ןשיווצ ,קסּפולג סעלעדנעמ
 ,דרעפ עלעדזיא יד, וצ סָאה סעלעדנעמ ןשיװצ ,גנורענײמעגלַארַאפ רעשירָאגעלא ועד וצ
 יד ןופ דליב סנירדעשטש ןוא םייח-ילעב-רעצ הרבח רעלַארעביל רעד רעביא קזוח ןוא
 ,(138 ,ז *...'אגאינָאק, רעקיבלעז רעד ןיא !ןסאילּפָאטסוּפ

 רערעגנעל ןייז ןיא ,(1941-1895) ןייטשרוג .א רעשרָאפ-רוטַארעטיל רעטסואווַאב רעז
 "ןטפירשפ) יןרָאי רע-60 יד ןֹופ טסקעטנָאק ןיא עלעדנעמ רעגנוי רעדש גנולדונַאהּפָא
 -בָארּפ סָאד טייז ַא ןָא ןצנַאגניא ָאד ןזָאל רימ..., :ןרעדנַא ןשיווצ ,טביירש (1928 ,וועיק
 ָאד ןליוו רימ ...עלעדנעמ ןגנוי םענופ ןפַאש םעניא יןסולפנייא; ענעפורעגז ױזַא ןופ םעל
 "יטש יד טּפַאזעגנייא ףיט ךיז ןיא טָאװ עלעדנעמ רעגנוי רעֶד זַא ,ןענעכייצרַאפ זיולב
 ןייז ןֹופ טיײקכעלטפַאשלעזעג רעייסערגָארּפ ןוא| דוטַארעטיל רעשיסור רעד ןופ ןעגנומ
 -סָאמטַא-רוטַארעטיל רעשיסור רעקימורַא רעד ןיא ןעקנוזעגנייא יוִי ןעוועג זיא רע .טייצ
 'עג זיא הביבסירוטַארעטיל עשיסור עקיזָאד יד סָאװ ,טנַאסערעטניא זיא סע ןוא ,רעפ
 ןעמ .'ןסולפנייא עשיאליּפָאריײא ןופ ךיוא הביבס-:טיזנַארט, ןימ ַא ןעלעדנעמ רַאפ ןעוו
 ן'רעמורק רעד עקשזפ, ןיא} עלעדנעמ ןגנוי םענופ ןפַאש םעניא ןענעכיײצַאב שוריפב ןָאק
 גנורעלקרעד ַא ןוא ,ָאגוה רָאטקיװ ןופ ,לשמל ,'ןעצנעצסינימער, עשירַארעטיל עסיוועג
 ַאגוה סָאװ ,ןירעד ןעניפעג ןעמ ןָאק גנוניישרעד רעקיזָאד רעד רַאפ |'עכעלרעכיוא, ןַא}
 "ןרָאי רע-60 יד ןיא קיטסילַאנרושז רעשיסור רעד ןיא רעלוּפָאּפ רָאג זיב ןעוװעג זיא
 ,(197 'ז)
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 -ייא יד טרירַאב (1926 ,עגַאקיש) "םירפס רכומ עלעדנעמ/ ךוב ןייז ןיא ועגינ .ש
 לטיּפַאק םעניא .קידנעייגיברַאפ ץנַאג ןעלעדנעמ ףיוא ןסולפנייא עשיסור-שיאייפָאר
 ,רעשידזי ןייז ףיוא טקוקעג טשינ ,זיא עלעדנעמ, :ררע טגָאז ?רעײגכָאנ ןוא רעייגורָאפ,
 "יירש רעצנַאג ןייז ףיא טקוקעג טשינ -- ,טיײקיטרַאנגיא רעכעלשידיי ,ןגָאז ןָאק ןעמ
 טּפיױהרעד ןוא רעשיאייּפָאריײא רעד ןופ ןעוועג סולטנייאַאב -- טעטילַאניגירָא רעשירעמ

 רעדָא ןעמרָאפ ענייז עקינייא ןשיוצ טייקכעלנע יד .רוטַארעטיל רעשיסור רעד ןופ
 -לאס-ןירדעשטש רעקיריטַאס ןשיסור םעד ןופ ןרעינַאמ רעדָא ןעמרָאפ יד ןוא ןרעינַאמ
 ."ןגיוא יד ןיא שממ ךיז טפרַאװ --- ווָאקיט

 ייוצ יד ןיא ךיז ןעניפעג סָאװ ,ןטײקשרעדנַא יד ןוא ןעגנַאהנעמַאזוצ ,ןתוכייש יד
 -עטיל ןוא רעקיטירק ששידיי ליפ ןעמונרַאפ ןבָאה ,"תועסמ, ןוא *טָאכיק ןָאדש קרעוו
 ייװצ יד ןופ טפַאשהבורק רעד ףיױא פא רעט ךיז ןלעטש עקינייא .רעש'רָאפ-רוטַאר
 סע .,ןטײקשרעדנַא יד ןענָאטַאב ,טרעקרַאפ ,עקינייא ןוא ,קרעוװ עקיטרַאנרײשרַאפ-ץנַאג
 םעד ןופ גנוכַאמכָאנ ןייק טשינ ,רעגינ .ש טביירש ,"טָאכיק ןָאד ףיוא ע'זָאראפ ַא זיא
 רעד ךיוא ןוא קיטירק עשידיי יד לָאמַא טניימעג טָאה סע יוװ ,ןַאמָאר ןשינַאּפש ןטמירַאב
 גנוצעזרעביא עשיליוּפ ןייז טָאה רעכלעוו ,אשאנוי סנעמעלק רעלעטשטפירש רעשיליופ
 ןשיווצ --- ...?טָאכיק ןָאד רעשידיי רעד. ןבעגעג ןעמָאנ ַא "ישילשה ןימינב תועסמ, ןופ
 זיז) *. .טפַאשהבורק עקידגסיורד-ןייר ַא רָאג ָאד זיא שנַאמַאל ןופ רעטיר םעד ןוא םיא
 ןוא ןסעטנאוורעס ייב ָאד ןענייז סָאװ ,םיטרּפ ייר ַא סיוא טנכער רעגינ .ש (2
 .ךעלנע טשינ ןיטולחל ,שרעדנַא רָאג ןענייז סָאװ ,ןעלעדנעמ

 -רַאפ טכַאמעג טָאכיק ןָאד ןוא סיומ עלעדנעמ ןופ טפַאשהבורק רעד םורַא טָאה ןעמ
 ןידרָאג בקעי .ןייגליואוו טזָאלעג וליפא ךיז ןוא ןכיײלגרַאֿפ עוװַאקעשט יץנַאג ,ענעדייש

 -שטניוו, ןיא ןײרַא קוק ךיא ...,: ױזַא טביירש םירפס דכומ עלעהנעמ ןגעוו ייטע ןַא ןיא
 -לעב רעד ,דיי רעד :טייקרעכיז טימ נָאז ןוא !ןעמורק םעד עקשיפ/ ןיא ןוא ילרעגניפ
 ןשיאיוג ןטימ ןפערטנעמַאזוצ זיא סע ואוו טזומעג ךיז טָאה ,םירפס רנומ עלעדנעמ ,העיסנ
 זַא ןטּפױהַאב טינ טימרעד ,הלילח ,ליוו ךיא .ַאשטנַאמ ַאל עד טָאכיק ןָאד רערעדנַאװ
 ,רענייא זיא טָאכיק ןָאד יו ױזַא רעבָא !םולשו סח ,ןטייווצ םוצ רענייא ךעלנע ןענייז ייז
 ללכ רעד םירפס רכומ עלעדנעמ זיא ױװַא ,ללכ רעד טלעטשעגרָאפ טרעוו סע ןכלעוו ןיא
 רָאנ ןבעל געמ טָאכיק ןָאה ? קוליח ַא רַאפ סָאװ רעבָא ...םענייא ךרוד טקירדזעגסיוא
 טָאכיק ןָאד .ןבעל ליוו רע לייוו ,ךָאד טבעל ןוא ןבעל טינ רָאט עלעדנעמ .טינ ליוו רע
 רעד ןופ טכַאמ עלעדנעמ ,ןעצרעה סענייז עמַאד, ַא ,אעניצלוד ַא יורפ רעד ןופ טכַאמ
 ךיז רַאפ ןײלַא ןפַאש וצ זיא טָאכיק ןָאד ןופ לַאעדיא רעד .יורפ ַא ,ַאעניצלוה עמַאד
 ןעלעדנעמ ןופ לַאעדיא רעד ,ערעדנַא רַאפ ןָאט סטוג ןענָאק טעוו רע ןכלעוו ךרוד ,ךָאי ַא
 ךיוא ךיז רַאפ ןבעל וצ םיא טרעטש רעכלעוו ,ךָאי םעד ןכַאמ רעגנירג ךיז ױזַא יו זיא
 םירוּפיס עטלַא יד ןופ ןוא םירפס עטלַא יד ןופ זיא טָאכיק ןָאד .ערעדנַא רַאפ רָאנ טינ

 סָאװ ,רעפמעק ַא זיא עלעדנעמ ...רעפמעק ַא ןרעוו ליוװ סָאװ ,םולח-לעב ַא ןרָאװעג

 -עדיא ןַא ,תינעת-לעב ַא ,שורּפ ַא זיא טָאכיק ןָאד ...םולח:לעב ַא לָאמ סעכנַאמ טרעזו

 רבח ןייז רָאפ טלעטש ,עקידתוימשג סָאד ,עשיניצ סָאד ,עשיטקַארּפ סָאד ןֹוא ,טסילַא
 טקנעד ,ןלַאעדיא סרַאה ןייז ןופ טכַאל ,לזייא ןַא ףיוא טייר רעכלעוו ,עשטנַאּפ ָאשטנַאס

 רעבלעזרעד ןיא םגח .,ןעגנואיושנָא עכעלטיז סרבח ןייז ןיא טינ טבייולג ןוא ןסע ןופ רעמ
 ןייז הלודגל הלוע רע טעוו טָאכיק ןָאד ןשיטקַארּפמוא םעד ךרוד זַא ,רעכיז רע זיא טייצ

 ָאשטנַאס ןוא טָאכיק ןָאד ויא עלעדנעמ ...לזדניא ןַא רעביא הורש ַא ןרעװ טעוװ ןוא

 טעקסַא רעד ,רעקיניצ רעד ןוא ףָאזָאליפ רעד ןיילַא זיא רע ...ןײלַא ךיז ןיא עשטנַאּפ
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 ,רעטיר רעד ,שטנעמ רעשיטקַארפ רעד ןוא טסילַאעדיא רעד ,שטנעמ-טלעוו ױעד ןוא
 -עג .רעפעלש ַא זיא סָאװ הררש רעד ןוא ,הררש ַא רַאפ ןכַאמ ןילַא ךיז ליוו סָאװ

 ןיא ןוא טלעוו רעשיטסילַאער רעד ףיוא םיא ןטלַאה ,טיונ ,גרָאז ,הסנרּפ-תונאד ,טפעש
 ןָאק ןוא ,םיסנ ןופ טלעוו רעטרעביוצרַאפ ַא ןיא ןבעל ךיוא רע ןָאק טייצ רעבלעז רעד
 ַא ןיא ,לרעגניפשטניוו ַא ךרוד ןפַאשעג טרעוו עכלעוו ,טייקילעזקילג ַא ןיא ןביולג
 רערעטצניפ רעקיצומש רעמערָא ןייז ןופ טייוו ףיוא םיא טביוה עכלעוו ,טכַאמ-רעדנואז
 עלעדנעמ .טייקנדירפוצ ןוא דיירפ ,טכיל טשהעה סע ואוו ,ןענָאיגער עכיוח ןיא ,טלעוו
 רע .עשטנַאּפ ָאשטנַאט ןופ רָאמוה םעד ןוא טָאכיק ןָאד ןופ טייקטסנרע יד ךיז ןיא טָאה
 וצ ןעליפעג עשיטנַאמָאר סטָאכיק ןָאד ןוא ןסע םוצ טיטעּפַא סעשטנַאּפ ָאשטנַאס טָאה
 ."ןעמיורט

 ןגירקסױרַא סעיגָאלאנא ךרוד ןלעוו ןוא קרעוו עדייב יד טָא טנעָאנ ןלעטשפיונוצ סָאד
 -ץטיל רעד ןיא םעלבָארּפ ַא ןרָאװעג זיא ןעלעדנעמ ףיוא ןסעטנאוורעס ןופ תועּפשה יד
 ,רעשרָאפ-רוטַארעטיל ערעזדנוא ייב עמעט ערַאבקנַאד ַא יו טניד סע ןוא רוטַאר

 ןופ 'תועסמ/ סעלעדנעמ עקַאט טמַאטש, גנולדנַאהּפָא ןַא ןיא ,לַאטנעמולב ןמחנ
 טנעייל'מ ןעווע :טביירש (11 'נ ,1957 ,"רוטלוק עשידיי) *1 'טָאכיק ןָאד, !סעטנאוורעס
 ךיז ןעמ ןָאק ,!ישילשה ןימינב תועסמ, סעלעדנעמ ןגעוו ןרָאװעג ןבירשעג זיא סָאװ ,סָאד
 ןופ טיײקט:עָאנ יד ןזייורעד וצ טגײלעגניײרַא טָאה'מ ימ לפיוו ,ןרעדנואווּפָא גונעג טשינ
 ןטשרע ןפיוא ןזייואוצנָא טימַאב ךיז טָאה'מ קינייװ יו ןוא ,'טָאכיק ןָאד וצ 'תועסמ;
 רפס, ףיוא -- דלעה ןופ ןיילַא ןעמָאנ רעד ןָא ,ךיז טכוד ,טזייווס סָאוו ףיוא --- רוקמ
 -עי יד אקווד. זַא ,לַאטנעמולב .נ ,רעטייוו טגָאז רע ןוא ",'ולידוטמ ןימינב 'ר תועסמ
 ןטלַאה ,!טָאכיק ןָאד טימ 'תועסמ, ןופ ךיילגרַאפ םעד טרָא ליפ ױזַא ןעמדיוו סָאװ ,עקינ
 עמַאזניימעג ענײמעגלַא עקינייא ףיוא ןָא ןזייוו ייז סָאװ ,םעד ץוחַא -- בוח רעייז רַאפ
 לַאטנעמולב .נ ךיוא רעבָא ."ןדיישרעטנוא יד ףיוא אקזוד ךיז ןלעטשוצּפָא -- ןכירטש
 'סעטנאוורעס טַאהעג טָאה'ס סָאװ ,סולפנייא ןסיוועג ַא ןופ טקַאפ םעד ןריגענק טשינ לי
 .(5 יז) "ןעלעדנעמ ףיוא ןַאמָאר

 ןייז וצ המדקחה סאשאנוי סנעמעלק ןופ תורוש עקינייא ,בגא ,טריטיצ לַאטנעמולב 1
 -עזייר יד וצ ךעלנע רעייז ןענייז ןימינב ןופ תועיסנ יד..., :גנוצעזרעביא רעשיליוּפ
 רעד זַא ,ןיז רעשמ ןָאקימ ןוא -- שנַאמ ןופ רעטיר ןשירעפמעק םענופ ןעגנוריסַאּפ
 ןָאק ,ךעלריטַאנ .רוועדעש !סעטנַאוװרעס ןענעיילרעביא ןכָאנ טנכייצעגפיוא ייז טָאה רבחמ
 -עגלַא רעד רָאנ ,םיטרּפ ןיא ןטָאכיק ןָאד וצ טייקכעלנע עטס'זנימ יד ןבָאה טינ ןימינב
 לָאצ ַא קידנעגנערב ןוא ..."רעבלעז רעד טעמכ קרעוװ עדייב יד ןיא זיא ןָאט רעניימ
 : אשָאנוי סיוא טריפ ,קרעוװ עגעדײשרַאפ-ץנַאג ייווצ יד ןיא ָאה ןענייז סָאװ ,םיטרפ עכעלנע
 -מיס רָאנ ,ךעלרעכעל ןענייז עדייב ,ןכירטש עכעלנע ךסַא ,ןדלעה יד ,ייז ןבָאה ללכב
 יז טעװעטַאר סעיצַאוטיס ערעווש ןיא -- עיידיא רעד בילֹוצ בירקמ ךיז ןענייז ,שיטַאּפ
 ,(11 יז) *רעטיילגַאב רעד

 ,ינָאט רעד,) *רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא ןוויטָאמ עשיטָאכיק ןָאדש לקיטרַא ןַא ןיא
 טשינ טָאה טָאכיק ןָאד ןופ וויטָאמ רעדא :קנורט .י .י טביירש (1958 רעבמעווָאנ ןט"8
 ,טָאה טָאכיק ןָאד סלַא שטנעמ ןשידיי םעד .. .רוטַארעטיל עשידיי יד ןדיימסיוא טנָאקעג
 ."ס'יומ עלעדנעמ טכַארבעגנײרַא רעטשרע רעד טעמכ ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא
 עברָאט רעד טימ ןַאמערָא-טלעװ ןשידזי םעד ןזייוש : רעטייוו טגָאז קנורט .י .י ןוא
 -כעממוא ענייז ןופ טָאּפשעג ןיא טרעיינ ןוא טייקיטכעממוא ןייז ןופ וויטַאגענ ןיא זיולב
 וטושּפ ןייז ןיא -- ,"טָאכיק ןָאדש ךיב סעסעטנַאװרעס זיא ,ײזַא ביוא ,תומולח עליט
 ןוא סעיצַאוטיס עשימָאק ןּפעש ןָאק ןעמ ואוו ,רצוא ןַא ןעוועג שממ -- טייקידתועמשמכ
 עלעדנעמ .עקוועדאיענוט עלעטעטש ןייז וצ ןוא ןַאמערָא טלעוו ןשידיי םוצ ןסַאפוצ ייז
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 טניול סע .לטעלב ייב לטעלב ןסעטנַאװרעס דָאנ טייג ןוא ױזַא עקַאט טוט םירפס רכומ
 ןעמענ ייז ןָאק ןעמ זַא ?סָאװ וצ .סעיצַאוטיס עיינ ןכוז וצ טשינ טעמכ ,ןעלעדנעמ ,םיא
 -סָאטנַאפ טימ ּפָאק ןקנַארק םעד טקיױּפעגנָא ךיז טָאה טָאכיק-ןָאד .,רעינַאּפש .ןטלַא םייב
 .טלעוו רעקוועדאיענוט םעד ןופ ןרעה וצ ןיא עכעלמענ סָאד ,ןענַאמָאר רעטיר עשיט

 ןיא ןדיסארג סָאװ ,ךעלמירפס עשיטסַאטנַאפ יד טימ טנעיי לעגנָא ךיז טָאה רע ,רעדנעזייר
 . .ןוויוא ןרעטנוא עקוועדאיענוט

 -:עמ וצ ןבירשעג) ?עלעדנעמ-שטיוזָאמַארבַא ,/ לקיטרַא / ךיי ןיא ,גרעבניצ .י ר"ד
 ןשיווצ טביירש רע .ןעלעדנעמ ןוא ןלָאגָאג ןשיוצ ןכײלגרַאט טכַאמ (טיײצרָאי ןט-10 סעלעז
 א 'תושפנ עטױט, לכ םדוק ןעזעג דנַאלסור ןשיאלָאקינ ןיא טָאה לָאגָאג, :ןרעדנא
 -ליש טּלָאװעג רעלטסניק סלַא טָאה רע תעכ ,עלעדנעמ רעזדנוא ןוא .?סעקסיּפ עשיריזמ;
 סָאו ,סָאד טשיג ןגיוא יד ןיא ןפרָאװעג לכ םדוק םיא ךיז טָאה -- ןבעל עשידיי סָאד ןרעד

 ,רעלטעב טימ רָאנ -- ןענױשרַאּפ עשזרעביולגרעבא ,עשיטַאנַאש טימ ןָאט וצ טָאה רע
 רעזדנוא ןוא ,סוואקישטישט ןוא סעשטיװשקַאבָאס רעטיול טעז לָאגָאג --- - -- .,םינצבק
 ,טײל-עמערָא-טָאטש ,םינצבק ןטרָאס עלַא ,לכ םדוק ,טַאג רעשידיי רעד ףיוא טעז ע עדנעמ
 עבלַאה ,םינצבק ענעטלַאהַאב ,םינצבק-הווצמ ןוא-הרות ,שדוקזילכ םינצבק ,עטושּפ םינצבק
 . .?םינצבק-דסח:תלימע ,םינצבק

 -עג טשינ, ,עלעדנעמ ןוא לָאגָאג ןשיוװצ ךיילגרַאפ ןייז גרעבניצ .י טיצ רעטייוו ןוא
 ענייא קרַאטש רעייז ךיז ןדיישרעטנוא ןרהטַאנ עשירעלטסניק ערעייז סָאוװ ,ףיורעד טקוק
 ,ןפיט עוויטיזַאּפ ןפַאשַאב וצ ןעװעג דנַאטשמיא טשינ זיא לָאגָאג ,רערעדנַא רעד ןופ
 ןוא סָאלב זיא ויאקינטעטנעט ןייז ןוא ;'דנַאלסור םעיינ; םענופ רעיײטשרָאפ ןדעזליש
 ,עייג ןייק ןרעדליש וצ דנַאטשמיא טינ זיא; עלעדנעמ רעזדטוא ךיוא *...םערָא טולב
 ייוא ,ןשיקנעדפטלַא טענופ ןסידעגסיױרַא ןיוש יז ןבָאה עכלעוו ,ןעטנעמ עקיטלעווטנייה
 .סעמעכס עסַאלב ןענייז סלאפד ןוא כנַאבטוג ענייז ,רעגייטשסנכעל ןשיטַאמָאט

 -יל רעשידיי רעד רַאפ ןעוועג זיא םואקרַאס ןיא טָאּפש סעלעדנעמ..., :ףוסל ןוא

 -ָאג רעשיסור רעד רַאפ יו הגרדמ רערענעלק ַא ןופ טינ טקַא-סגואיירּפַאב ַא רוטַארעט
 -סיה-רוטלוקק ,גרעבניצ .י ר"ד) ..."רעטכעלעג רעטלבוטעג"ןרערט ןוא רעקילאג סלָאה
 ,(356-354 ז"ז ,1949 ,קרָאי-וינ ,"סעידוטש עשירָאט

 "םינבהו תובאחש ןַאמָאר ןייז ןבידרַײעג טָאה ס"ומ עלעדנעמ זַא ,ןעמונעגנַא זיא סע
 -:וא ןַאמָאר ןטמירַאמ םענופ סולטנייא ןטקעריד ןרעטנוא (1868 ,סעדַא ,"םיבהא רופס;)
 וענעגרוט .ס .יא רעביירש רעשיסור רעטסואוַאב רעד טָאװ לעמַא ָאנ ןכעלנע םעד רעט
 רעד ןופ עטכישעג ןייז ןיא ,רעוואכאל .פ .1802 ןיִא טכעלטנפערַאפ טָאה (1818'1883)

 טָאה קרעוו סווענעגרוט טיול, זַא ,טביירש ,(שיאיירבעה) רוטַארעטיל רעשיאיירבעזודיינ
 פ ןעוועג ןענייז סָאװ ,תורוד ייווצ יד ןרעדנַא ןגעק םענייא טלעטשעגנגעק עלעדנעמ
 סיירמ עלעדנעמ ןגערי גנולדנַאהּפָא רעכעלטנירג ןייז ןיא דענזיולק .י ר"ד .?ןגיוא ענייז

 ,םילשורי ,"השדחה תירבעה תורפסה לש הירוטסיה, ןייז ןופ דנַאב ןט6 ןיא טנעלטנפערַאּפ)
 רעד ןוא טלַאהניא םעד ןשיווצ ךיילגרַאפ םוש ןייק ָאטשינ זיא'ט/.  זַא ,טנָאטַאבב ,(8
 -ָאר ןטימ ווָאראזאב דלעה ןכעלרעדנואוו ןייז טימ ןַאמָאר ןסיו רע סווענעגרוט ןֹופ גנוטכיר
 "רעמַאײמעג ַא ָאד זיא ןעמָאנ רעד זיולב .ןשטיוװָאמַארבַא ן פ |'םיבהחא רופיס,}| ןַאמ
 -עלייצרעד עשישטייד ַא סעּפע סולפנייא ןַא טַאהעג רָאנ טָאה : ןלעדנעמ ףיוא .(412 'ז)
 טשינ רע טָאה ,ןרענזיולק .י ר"ד טלייצרעד סע טָאה עלעדנעמ ןעוו . ...עקירעדערפ ןייו
 רענזיולק .י ר"ד יװ ,זיא'ס ...ןַאמָאר ןופ ןעמָאנ םעד ןוא ןעמָאנ ןקיטכיר ריא יונעג טקנעדעג
 "רעטכעלשעג ייווצ, ןַאמָאר רעשישטייד רעד ,קינּפורק ךורב ןוע ןעמָאנ ןיא רעביא טיג
 ןוא טכַאמעגרעביא ךעלטנירג ןיא ןצנַאגניא טָאה עלעדנעמ סָאװ ,קירדעירפ אטרעב ןופ
 | * . ..ןוויוא רעטנוא עקוועדאיענוט
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 רע ןעוו ,סייומ עלעדנעמ ןגעװ גנולדנַאהּפָא רעסיורג ןייז ןיא ןַאמכיּפ בקעי ךיוא -
 ןשיווצ ןתוכייש יד ןגעוו עגַארפ יד רע טרירַאב ,"ישילשה ןימינב תועסמ, ןייז וצ טמוק
 זַא ,טגָאז רע ןוא ,"ןטירד םעד ןימינב ןופ עזייר, יד ןֹוא ?טָאכיק ןָאד; סעסעטנאוורעס
 עשיטסַאטנַאפ יד ןגיוצעג טשינ טיא ןבָאה סע ןוא טריסערעטניא טשינ ןבָאה ןעלעדנעמ
 ןעיוב םייב רעטסומ  ַא סלַא ןעלעדנעמ טנידעג טָאה סָאװ ,טָאכיק ןָאד ייב יוװ ןעגנוריסַאּפ
 -בָאנ ןוא ןכַאמוצכָאנ ,ןסעטנַאװרעס יװ ,טריפערעטניא טשינ טָאה םיא .,גנולייצרעד ןייז
 םגה ,ןשינעביירטרעביא ערעייז ןופ ןטָאּפשוצּפָא ידכ ןענַאמָאר עכעלרעטיר יד ןעמירקוצ
 ןיא ןענעײלניײרַא ךיז ליפוצ ןופ ןרָאװעג טשימעצ קנַאדעג סנימינב ךיוא זיא גולפ ןיא
 -שירָאנ יד ןלעטשסױרַא רקיעב טלָאװעג טָאה עלעדנעמ -- ךעלכיב-השעמ עקילָאמַא יד

 ,טײקיזָאלנדָאב ןוא תונלטב רעד ןופ אצוי-לעופ ַא ןעוועג ןענייז סָאװ ,סעיזיוו יד ,ןטייק

 -נעמ ןשיווצ ןכיילגרַאפ ןכַאמ סיואכרוד טשינ ףרַאד ןעמ זַא ,טלַאה ןַאמכיפ בקעי =
 טשינ טָאה עלעדנעמ .רעטכיד ןשינַאּפש םענופ גנופַאש רעלַאינעג רעד ןוא קרעוו סעלעד
 סעּפע זַא ,ןזיװַאב טלָאװעג זיולב טָאה רע ,לעדָאמ םעד טימ ןרירוקנָאק וצ העדב טַאהעג
 ןפערטנָא ךיוא ןעמ ןָאק ,סעטנאוורעס טפמעק סע עכלעוו טימ ,ןטײקלַאמרָאנמוא יד ןופ
 -רעס סָאװ ,ןַאמכיפ .י טגָאז ,דיישרעטנוא ןַא ךָאד ָאד זיא/ס ןוא ...ןבעל רעזזנוא ןיא
 ןופ טכיש םעניד ןצנַאג ַא ןופ םענייא טימ ןָאט וצ טַאהעג ףוס-לכ-ףוס טָאה סעטנַאװ
 ערָאג יד ןעגנערבסיורַא טלָאװעג קרעוװ ןייז ןיא טָאה עלעדנעמ תעב ,םידחוי-רעטיר יד
 -כעלקריוו עשידזי ַא וו טלעטשעגרָאפ ךיז טָאה רע סָאװ רעדָא ,טייקכעלקריוו עשיריי
 ענעדיײשרַאפ ןופ ןסקָאװעגסױרַא ןוא !עמוקעגפיוא ךָאד ןענייז קרעוװ ייווצ יד .. .טייק
 ,ןַאמכיפ .י) . . ."ןלַאװק-ןלעווק ענעדיישרַאּפװּפ הקינ" רעייז ןגיוצעגו ןבָאה ייז ןוא סגדָאב
 ,(70763 זיז ,איישת ,"ןינבה תמאק
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 -רַאפ שינַאנרָא ןעוועג סייומ עלעדנעמ זיא לכ םדוק וא ,טשינ קפס םוש ןייק זיא סע
 ןוא ןגיוצרעד רע זיא סָאמ רעסיורג ַא ןיא ןוא רוטַארעטיל רעשיסור רעד טימ ן'זנוב
 טשרעהעג טייצ ןייז ןיא ןבָאה סָאװ ,ןלַאעדיא ןוא ןעיידיא יד ףיוא ןרָאװעג ןגיוצעגפיוא
 ,ןבעל עשירעפַאש-רוטלוק עוייסערגָארּפ סָאד טשרעהַאב ןוא

 סעלעדנעמ וצ ןבירשעג ,"ןדייז ַא וצ לקינייא ןַאא לקיטרַא ןייז ןיא תובשחמ-לעב ךָאנ = |

 -טנַא ךיז ןוא ןסקַאוװעגטױא זיא שטיווָאמארבא .י .ש, :טגָאזעג טָאה ,גָאטנריױבעג ןטס5
 עניױזַא ןטכיולעג ןבָאה ןבעל ןשיסור ןופ למיה ןלעקנוט םעד ףיוא ןעוו ,טייצ ַא ןיא טלקיוז
 ןריובעג זיאס תעשב ,ערעדנַא ןוא ווענעגרוט ,לָאגָאג ,וועדאסיּפ ,יקסנילעב יו ןרעטש
 רַאפ ליפעג-סגנוטרָאװטנַארַאפ עסיורג ַא טַאהעג טָאה סָאװ ,רוד ַא ןסור יד ייב ןרָאװעג
 ךיוא טָאה גנובַאגַאב-טסנוק רעסיורג ןוא ןעיידיא עריא טימ טייצ יד ןוא .קלָאפ ןייז
 ןיא ןטָארטעגפױא טשרעוצ זיא רעכלעוו ,שטיוװָאמַארבַא בקעי םולש ןגנוי םעד טױירַאב
 .טסניק סלַא רעטעּפש |טשרע}| ןוא רעקיטירק ןוא טסיצילבוּפ סלַא רוטַארעטיל רעז
 ,(45 יז ,ןיקצעלק .ב 'פ ,ןטפירש ,תובשחמ-לעב) ..."רעל

 ,"םירפס רכומ עלעדנעמ, גנולמַאז רעד ןיא טכעלטנפערַאפ) לקיטדַא רעדנַא ןַא ןיא
 ןופ ןכש ןייז טימ ךיילגוצ ..., : תובשחמ-לעב טביירש (1910 ,"דניירפ רעד, עבַאגסיוא
 ילברעד רעבָא ,טייצ ענעגייא ןייז טרעדלישעג זדנוא ,עלעדנעמ ,רע טָאה ,לָאגָאג ,דנַאל ןייא
 ןייז ןופ םידגב ערעסיוא יד ךרוד רעפיט ןָאטעג קוק ַא ןכש ןייז יו טקנוּפ .רע סָאה
 ןוא .תומשנ עעשידיי עקיבא רשפא ,תומשנ עטעקַאנ ,עליוה טקעלּפטנַא זזנוא ןוא טייצ
 ײזַא טָא ,עכָאּפע ןייז ןופ לקינייא-רוא רעד טנייה ךָאנ טסינעג ןלָאגָאג ןופ יו טקנוּפ
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 -בַא ןופ יישילשה ןימינב תועסמ, ןוא 'ןעמורק םעד עקשיפ, ןופ טנייה ךָאנ רימ ןסינעג
 | | ,(62 'ז) ..."ןשטיוװָאמאר

 םוצ טנעָאנ ןעוועג זיא סָאװ ,רעקורד .יא רעקיטירק רעשידיי רעשיטעווָאס רעד
 טבירש ,ןפַאש ןוא ןבעל סעלעדנעמ טימ טנַאקַאב טוג ןעוװעג זיא ןוא ייזומ-עלעדנעמ

 -בַא .י .ש ןופ טײצרָאי ןטס-20 םוצ) *סעדָא ןיא רבק סעלעדנעמ ייב , לקיטרַא ןייז ןיא
 ןוא יקסוועשינרעשט; :ןרעדנַא ןשיװצ (1947 ,12 .נ ,"רוטלוק עשידייא ,שטיוװָאמַאר
 רע טָאה ןענירדעשטש ןוא ןלָאגָאג ייב ,רעזייוו-געוו ענייז ןעוועג ןענייז זוָאבוילַארבָאד
 -יילעג ןוא טקינירעג טָאה סָאװ ,האנש רעסיורג רענעי טימ ןבָאה טנייפ טנרעלעג ךיז
 -עג ךיז רע טָאה ייי ייב ,ןסַאמ-סקלָאפ עטיירב יד ֹוצ עביל ענייר עטספיט יד טרעט
 -עשעג רעגייטש רעדעי ןיא ,דליב-רעגייטש ןדעי ןיא עשיגַארט סָאד ןקעדפיוא טנרעל
 | ,(12 'ז) "טלעוו רעקידעכָאװ רעכעלנייוועג רעד ןיא ,שינע

 ןעלעדנעמ ןגעוו גנולדנַאהּפָא רערעגנעל רעטנַאמרעד ןייז ןיא ןַאמכיפ בקעי ךיוא

 -ור םענופ ןרָאװעג טסולפנייאַאט קרַאטש עלעדנעמ זיא יאדוװַא; זַא ,אחרוא בגא ,טגָאז
 ןלָאגָאג ןופ ןוא ןירדעשטש-װָאקיטלַאס ןופ ךעלטנירג רָאג ןוא רקיעב ןוא ,םזילַאער ןשיס

 ,עלַא יד ןענייז יאדווַא ןוא .תועּפשה יד ןופ םינמיס עטעליוב ץנַאג ָאד ןענייו סע -

 .א .ר ןוא ג"לי ןוא ,םיא טימ ןעגנַאגעג ןענייז סָאװ ןוא םיא רַאפ ןעמוקעג ןענייז סָאוו

 ןיא ןעוועג ןענייז ,עלוש רעשיסור רעד ןֹופ םידימלת עיירט יד .טנכערעגניירַא סעדיורב
 סָאװ ,רעטשרש רעד ןעוועג ךָאד זיא ,עלעדנעמ ,רע .,רעקיטנַאמָאר םיא טימ ךיילגרַאט

 ,טנרעלעג יז טָאה רע רָאנ ,טייקכעלקריוו יד טעטכַאבָאַאב ,טקוקעגוצ ךיז רָאנ טשינ טָאה

 ,(08-77 זייז) *רוטַאנ רעד ןופ ןצעזעג יד טנרעל רעשרָאפ ַא יווװ טשרָאפעג
 ןגיוצעג ןיא סולפנייא ןרעטנוא ןעוועג ןרָאי עגנוי ענייז ןופ זיא ס"ומ עלעדנעמ

 ענייז ךרוד קורדסיוא םוצ טכַארבעג סע רע טָאה הליחתכל .רעביירש-טלעוו ןופ הקיני

 ,ךַארּפש רעשיאיירבעה רעד ןיא ןבירשעג ,ןעלקיטרַא-סגנואיצרעד ןוא עשיטסיצילבופ
 ,ןוויטָאמ טריטּפָאדַא ,טצונעגסיוא קרעו עשירעלטסניק ענייז ךרוד רע טָאה ךָאנרעד ןוא
 רעבָא ס"ומ עלעדנעמ .רוטַארעטיל-טלעוו רעד ןופ סעיצַאוטיס ןוא ןטלַאטשעג ,רעדליב

 םעד טיול ןה ,םרָאפ רעד טיול ןה ,ןביירש ןייז ןיא קיטרַאנגייא ןוא ןגייא ױזַא ןעוועג זיא
 ןענייז ייז ןוא םיא ךרוד ןרָאװעג *טכָאקעגרעביא; ױזַא ןענייז תועּפשה יד זַא ,טלַאהניא
 -ָאמ; יד ןענעקרעד יצ רעוש זיא סע זַא ,ןרָאװעג טכעלשידיארַאפ ןיא טשידיארַאפ ױזַא
 -נָא -- רעקיטניר רעדָא טסולפנייאַאב ןעוועג ויא רע עכלעוו ןופ ןרעטסומ יד ,?ןלעד
 ,טגערעג

 יד ןגעוו ןדער רימ תעכ רָאנ טשינ לח זיא סָאװ ,טנעמָאמ רעקיטכיוו ַא ךָאנ ןוא

 ,תועּפשה ןגעװ ןדער רימ ןעוו ללכב רָאנ ,ןעלעדנעמ ףיוא רעביירש ערעדנַא ןופ ןסולפנייא
 ףיוא רעביירש-טלעו יד ןופ ןוא רוטַארעטיל:טלעװ רעד ןיא תועּפשה עקיטייונזגעק

 רעביירש סָאװרַאפ ,ךַאז עכעלדנעטשרַאפ ןוא עכעלריטַאנ ץנַאג ַא זיא'ס .רעביירש טשידיי
 -ַאפ ןענייז סע ןעוו ,ןרעדנַא םענופ רענייא טסולפנייאַאב ןרעוו רעקלעפ ענעדיישרַאפ ןופ
 עכלעוו ,רעביירש ָא-יד רַאפ תועפשה יד'-טָא רַאפ תוביס עקירעהעג ןוא עקידנגונעג ןַאדר
 ןיא ןוא ןעגנוגנידַאב עכעלטפַאשלעזעג-רוטלוק ,עשיטילָאּפ-לַאיצָאס טעכעלנע ןיא ןבעל

 ןטייצ ןיאא ךיוא יו ,ןדנעטשמוא עשיפַארגָאעג ןוא עשימָאנָאקע עשהבורק) ,עכעלגע

 ןסעצָארּפ-סנבעל עטנעָאנ רעדָא עכעלנע ךיודַא ןכַאמ סָאװ ,תופוקת ןוא



 ןעלעדנעמ ןגעוו רעדיל

 ןיקוויר-ָאדרָאב אנימ

 עשטַאילק םעלעדנעמ

 טנַאּפשעג יזיוב ַא וצ עשטַאילק יד עלעדנעמ טָאה

 ,דנַאל רעביא העיסנ ַא ןיא טזָאלעג ךיז ןוא
 -- .,ךַארּפש-תולג-שידיי ןופ דנַאל ,הברווז ןופ דנַאל ַא

 .דַאז רעדנואוו ַא ןָאטעגּפָא העיסנ יד טָאה

 טימ ןטכער םעד ןיא הברוח ןיא
 ,טילבעצ ,טגייווצעצ ךיז טָאה םיוב ַא
 ?ןעזעג טָאה רעדנואזו ַאזַא רעוו
 .ןעשעגיז רערעסערג רעדנואוו ַא

 ,ןגיו דיז תוישעמ ןגייווצ עכיוה ענייז ףיוא
 ,ןריוואלק ףיוא רעגניפ יװ ,ךיז ןציּפש רעטעלב ןוא
 ןוגינ ןקידווענח שידיי ַא סיוא-ןליּפש ןוא

 .ןריט עקידמיחרוא-סינכמ יד טימ רעביטש וצ

 ,תחּפשמ ןוא ץירּפ ,םכילע-םולש -- ןעלעדנעמ ךָאנ

 ,הכרב-לזמ הברוח רעד ןיא ןבָאה ייז טכַארבעג
 ,בוט"לכ טימ ץַאלַאּפ רעקידתובחר -- הברוח סיוא

 ,ףוג שידיי טימ ןוא המשנ ַא טימ ךַארּפש ַא

 ,ארמג רעד ייב שיט םורָא ןדיי ןציז טנייה
 ,דרעב גנַאל ןטעלג ,סנרעטש עכיוה ןשטיינק ייז

 ,ארבס עקרַאטש ַא ,רעה --- לטשּפ ַא ,ןיה --- לטשּפ ַא

 ,דרעפ ןייק רָאג ןיוש ןעוועג יז סעלעדנעמ עשטַאילק יד

 ןילַאג חקבר

 ועלעדנעמ ןופ רֿבק ןשירפ ןפיוא

 ןלייצרעד ךעלהשעמ טעיו רעוו ,תמא סָאד ןזיא ,עמַאמ ,עמַאמ ;
 ?ןרערט זיב שזַא ןריר עכלעוו ? ןברָאטשעג זיא עדייז רעד זַא
 ןענעגרַאט טימ טלָאװ דעדעי עביל סנדעיַא טָאה סָאװ רעד
 ,"ןרעה ייז טכענ ןוא געט עצנַאג .ןברָאװרעד טײקיצרַאה ןייז טימ

 ,תמא טינ זיא'ס ,סניימ דניק ,טשינ ןייוו עפרַאה רעד ףיוא רעדיל טצוװו רעוו
 .ןברַאטש טשינ ןעק עדייז ַאזַא ?ןליּפש זדנוא רעשידיי רעד ףיוא
 ליבייא ,קיביא רע טעװ ןבעל םירוסי עשידיי טעװ רעוי
 ,ןברַאפ עלעה עטסנעש יד ןיא ?ןליפ ןצרַאה ןיא ףיט ױזַא
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 ןביל ַא סורג ַא רימ ןלעוו ,סעילַאװכ יד ןופ קיזומ רעד ןיא --

 .ןרעה ןדייז ןסיורג םעד ןופ ןרעטש יד ןופ רעמיש םעד ןיא

 עמיטש עטרַאצ יד רימ ןלעוו
 5 * לד וו |

 הנבל יד ןוא ןוז יד יו .ןרעה ןדייז ןביל םעד ןופ

 ,עדייב יוװ ױזַא קרַאטש ןוא ןייש

 קיבײא רע טעװ ןטכייל ,ןבעל ,עלעכיימש קיטכיל ַא סדניק ַא ןיא ---

 ,עדייז רעטוג ,רעביל רעזדנוא  ,ןרערט עסייה סנקז ַא ןיא

 ףלָאװ רעזייל

 על עדנע מ 'ר

 רעמיצ ןגנע ןַא ןיא ץעגרע
 ,הרותידומלת רעסעדָא רעד ןופ

 ןסעועג עלעדנעמ 'ר זיא
 ,הרוחש-הרמ רעדימ זיא
 ּפָאק רעטלַא 'ועקידרעבליז ןייז

 ןלַאפעג טסורב רעד ףיוא זיא

 ,ןלַארטש עקיטנווָא יד ןיא טקוטעג ךיז ןוא

 ; ןלַאפַאב קירעדינ םיא זיא םולח רעטייוו ַא

 עשטַאילק רעדימ רעד ףיוא ןטירעג טָאה עסקַאט-לעב רעד ןוא . .
 ,עשטַאד רעקידרעמוז רעליק ןייז וצ
 ןרעשַאנ טָאג םיא טעוװ לרעגניפשטניוו סָאד
 ,ןרערט עמערָא ןופ לָאט ןפיט םעד ןיא

 ...ןרעש ףָאש יד ךעלעשטנעמ עניילק יד ואוו

 ,עלעדנעמ "ר טרָאפ . .
 .ןזָאלעגכָאנ סעצייל יד

 ,ןזָארג יד ףיוא רעגנעל ןרעוו סנטָאש יד

 ,ןליק ןיא עלעטניוו ןיא ךיז ןגיוו ןעגנַאז יד
 .ןיליפת יד ןיא טנװַאד ןוא טציז רע
 ,ןגעקטנַא ןָא ןדיוב ןרָאפ גנילצולּפ

 ,רעלטעב טימ לופ
 ןגער ַא טרעוו סע ןוא

 .ןגעז עטסָאררַאפ יװ ,תוללק ןופ ןוא זרערט ןופ

 -- !ןגעמרַאפ לרעגראוו רסיא ןיא קנערק ַא --
 -- רעמורק רעד עקשיפ טיירש
 | !עלעדנעמ 'ר
 ...!רעמוז רעביא ףיוא קסּפולג ןייק ןרָאפ רימ
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 ,רעמוטש ַא יוװ ןימינב 'ר טפיול דלַאװ ןכרוד...
 ,ןטניוו יד םיא ןסייר סעלָאּפ יד רַאפ
 ןטניה ןופ ךָאנ םיא טפיול ,ענעדיי יד ,לרעדנעס ןוא

 ,לגעוו ןוא דרעפ סעלעדנעמ ןעצזרעד ייז יוװ
 / לגעטש ןפיוא קערש-טיוט ןיא ייז ןלַאפ
 : רבא ךעלטיא ייז יא טרעטַאלפ סע ןוא

 ...ָאשטשעי . . .ָאקָאילאד ...ָא --
 ? רבק סלהר וצ

 -- ןסיורג ַא טָאג ַא ןבָאק רימ ---
 -- עלעדנעמ 'ר טנָאז
 .ןסיוא ךיא ןיב סָאד טשינ רָאנ
 ןבלימ ןענייז רימ

 ,ןזיוה עטלַא ןיא

 ,ןרעווש ַא לרפס ַא סױרַא טמענ רע

 ןענרעל ךיז טצעז רע ןוא
 ,ןרעטש יד ןופ ןייש ןרַאפ
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 ףלַאװ רעזייל

 םכילע-םולש ןוא ץרּפ ,עלעדנעמ

 ןדע-ןג ןיא ןעזעג טנייה ךיא בָאה ןענָארט ענרעבליז קידלָאגניג יירז
 .ןדייז םעד ןעלעדנעמ ןוא ןעמכילע-םולש ,ןצרּפ רַאפ
 ,ןדיײשרַאפ-קידעבעל-שירפ-םוטש ןסעזעג ייז ןענייז ןענָארט יד ףיוא
 ,ןדייר ןייא ןיא ןטלַאהעג טָאה סרעייז לשטיינק ךעלטיא ןוא
 -- סעמיטש יד רָאנ

 ,סעמימָאטנאּפ יירד עקיברַאפ-קידעבעל יװ טרעווילגעג ןבָאה ייז
 ,עלעדנעמ ןסעזעג זיא ןטימניא
 ,ןביוהרעד ּפָאק-רעבליז רעסיורג רעד

 ,לָאטש ןופ טפיילשעג ףרַאש ןגיוא יד

 ,קיזיור ןוא קידלשטיינק לּפע עטלַא -- ןקַאב יד
 ,זָאר-קנָאלב טילב זָאנ-רפוש יד

 ,ןריּפש ,ןרעטיצ רעכעלזָאנ עשידזיז יד
 ןּפיל עקיטולבלופ יד ףיוא ןוא

 ,קזוח רעקידלכלייפ רעניד ַא טליּפש

 ,ּפָאק ןרעווש-קיטכעמ ןטימ ץרּפ ןסעזעג זיא סטכער
 ,ּפָאנס-ןלַארטש ַא טגָאלש ןרעטש ןסייה-קינוז ןייז ןופ
 ,ךיוה"ןעיוט ַא טצנַאלג ןּפיל עשירפ-קידנואוו יד ףיוא
 ,ךיוה-למיה רעד ֹוצ עטּפַאכרַאפ זַאטסקע ןיא ןגיוא עצרַאװש-רעייפ יד
 םכילע-םולש גנירג ןסעזעג זיא סקניל ןוא
 ,עיולב-ץנַאלג-יינ ןגיוא טימ ,ןקָאל עניורב-קידרע טימ
 ןייצ עקיטכיל-סייוו-קנַאלב ליומ םענעפָא ןוא ןסיורג ַא טימ
 .האנה רעטסערג רעד טימ טכַאלעג ןוא ,טכַאלעג ןוא טכַאלעג ןוא
 | ,1939 ,יַאמ
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 ְל ןַאמרע ;טַא יז +}יינש

 ,"עשטַאילקא ַא ןופ ַאזַא השעמ ַא -- עלעדנעמ ןדייז רעזדנוא

 -- ןטילעג ליפ רעייז טָאה סָאװ -- !טנעקעג טינ ןעד םיא טָאה רעוו

 ןקור ןרַאד *סעשטַאילקק רעד ףיוא עשטַאילק רעמערָא ןייז טימ ךָאד טגעלפ רע

 .ןטירעגמוא עלַא ןבָאה ,טלעוו ַא ןרָאפסױא

 ,טָאטש ַא ואוו
 .ןעוועג טרָאד רע זיא
 ,ןגיוא עגולק ענייש ענייז

 .ןעזעג ץלַא ןבָאה

 -לעב; רעד ,"עלעשטנעמ עניילק סָאד;

 ,*עסקַאט
 "טייל ענייש ױזַא טַאלג

 ,תוישעמ עכלעזַא ךס ַא ךָאנ ןוא
 .טלייצרעד זדנוא עדייז רעד טָאה

 ,עלעטעטש ַא

 עדייז רעביל רעד ןעוו ,רעטציא .ןעזעג טָאה עדייז רעד סָאװ ןוא

 ,ןבילקרַאפ זדנוא ןופ טייוו ךיז טָאה ;ןבירשרַאפ סָאד רע טָאה

 ךעלקינייא ענייז ןבָאה ןדייז םענופ רַאפרעד זיא

 .ןבירשעגנָא תוישעמ עיינ :ןבילברַאפ זדנוא תוישעמ ענייש

 , עדייז רענולק

 הכרב ןייד ןַאד זיא ןעוועג ואוו ! עדייז רעגולק יָא

 ? ערעווש-קיליורג ,עקידתונויסנ געט ןיא

 ןבילבעג ׁשַא רָאנ סעקוועדאיעינוט ענייד ןופ

 .ערעל תוברוח ,רעטצנעפ ןָא טנעוו ,לגיצ רָאנ

 ,ןעמַאלּפ ןיא קעװַא ךעלקינייא ענייד ןענייז סע

 ,רענייק זיא עקוועדולזעב ןיא ןבילבעג

 ,עלַא ,עלַא -- רעמורק עקשיפ יצ ,להקה שאר רעד

 ...רענייא ןבילבעג םיוק הליהק ַא ןופ

 האװ געוו ַא ףיוא רקפה ןגיוצעגסיוא עּפַאקש ןייד

 . .ןעָארק יד טקיּפעצ ןייבעג ריא ןבָאה ס

 ,ךעלציּפ ףיוא טקילפעצ ,טישעצ גנַאל םירפס טימ דיוב יד
 ..ןעיָאװ םעניא תומש ןגָארט ןטניוװ יד

 ,ןגעוו עטסיוו ףיוא טציא קילארשי ןייד טעקנַאלב סע

 ןזָאלרַאפ ןוא עולב עירק עטמותירַאפ

 ;רקפה ןשיווצ םותי ַא ,םייה ַא ןָא םותי ַא

 ...ןֹוזגרי סטנייפ ןשיוװעצ ,סַאה ןשיוועצ

 ?ןגָאז טציא טנָאקעג וטסלָאװ סָאװ ! עדייז רעגולק ,ָא

 ? לכיימש-קזוח ַא טַאהעג טציא ךָאנ וטסלָאװ

 ,ןנוקמ ַא ןרָאװעג זדנוא ייב טציא רעכיז טסלָאװ

 -- -- -- לכיה ןטסיװ ַא ףיוא ןדנעל ףיוא שַא טימ
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 ם ו צ

 ןדייז םוצ ןייג רימָאל ,רעדניק
 ,םירפס-רכומ םעד וצ
 עּפַאקש ענדיב עטלַא ןַא טָאה'ר
 ..םערָא זיא דיוב ןייז ןוא

 ,ןדייז ןטוג םוצ ןייג רימָאל
 עניילק רעדניק ,עשז"טמוק

 ,ךעלכיב-השעמ ןבעג זדנוא טעוו'ר
 ,ענייש ךעלכיב-השעמ

 ,עקלעמש ַא ,עלעשרעה ַא ןופ
 ,ןעמורק עקשיפ ַא ןופ
 ,סמייח בר עלהמלש ַא ןופ

 ,ןעמואוושרַאפ גנַאל ןטייצ

 ןדיי

 קילארשי לרוחב ַא ןופ
 ,ןימינב ַא ןֹופ ןוא

 ,השעמ ןייִז טימ לכיב סעדעי
 .ןעמָאנ ןייז טימ סעדעי

 ,ןדייז םוצ ןייג רימָאל ! רעדניק

 לדייב ןיא םיא וצ טמוק
 םיצקש ןּפוצ עּפַאקש ןייז ייב

 ..לדייו םענופ סענורטס

 ,רָאנ סופ ַא ,טנַאה ַא טָאה סע רע
 --- ןגָאלּפ עּפַאקש יד טוט
 ,ןביירט םיצקש יד רימ ןלעוו

 . .ןגָאירַאפ ייז עלַא
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 שטיוװַאסַאנָאי קחצי

 םירפס דכומ עלעדנעמ

 טפָארטשעג רע טָאה טרָאװ ןייז טימ עשלַאפ יד

 ,תודימ עטמורקעגסיוא ,עטכעלש ערעייז רַאפ

 ? בר רעשלַאפ ַא ןייז זיא --- ,טגָאזעג רע טָאה -- ,ץנוק ַא רַאפ סָאװ ---
 ,זיא דיי רעטסָארּפ ַא ,רעכעלרע ןַא ןייז רערעווש ליפ

 טניושעג טשינ לָאמנייק רֶע טָאה ףנוח םעד

 ;הדע רעד ןופ םינּפ ןיא טכַאלעגסיױא םיא
 טניורקעג םור טימ רַאפרעד םיא טָאה קלָאפ סָאד
 .עדייז רעד :םיא ןפורעג ךעלטפַאשביל ןוא

 ןַאמ ןטכעלש םוצ רע טָאה טַאהעג סָאה לפיוו רָאנ
 ,ןליטש ןוא ןכעלרע םעד וצ טפַאשביל ליפ ױזַא
 ןמ למיה ןופ יװ ,ןלַאּפ טרָאװ-טסיירט ןייז טגעלפיס ןוא
 ,ןליוו ,סע טָאה ןדנוצעג םענעגָאלשרעד םייב ןוא

 ץלָאה עליופ ,עטלַא סָאד ,דלַאװ-סנבעל רעזדנוא ןופ
 ,םיא רָאװ יד ןייז לָאז'ס -- רע טָאה טעוװעשטרָאקעג
 :ץלָאטש טימ ןָא ןעמָאנ ןייז טציא ןפור רימ רַאפרעד
 ,םירטס רכומ עלעדנעמ ---
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 קיוזייל .ח

 טעשזדנַאלברַאפ ןוא קסנַאצבַאק ןייק טראפ עלעדנעט

 ,ןרָאק ןשיווטיל טימ טפייר דלעפ סָאד

 -- ,ךכס ןשידיי טימ טקעמש דלַאװ רעד

 םירפס רכומ עלעדנעמ טרָאפ
 ןטימ סיוא-טסרָאיװ --- ןיײא-טסרָאיװ

 ,ךַאילש

 ,טולח ןיא יו םוא ךיז טגיוו דיוב ןייז

 .דימ ןוא ענבָארד טנַאּפש עשטַאילק ןייז

 ,םילשמ עגולק טימ יז טסיירט רע

 ,דיי ןקיבײא םוצ יז טכיילגרַאפ

 רעבָא ןיילַא ,דייר טימ יװ טסיירט רע

 : טסורב ןיא גנומעלק ַא רע טריּפשרעד

 ,רעבָאה ַא ךָאנ סיוא טייג לדרעפ סָאד

 .טסוּפ טנייה עברָאט יד זיא דָארג ןוא

 ןרָאצ ַא ןוא טָאּפש ַא םיא טלַאפַאב

 ַא ךיוא --- קסנַאצבַאק רערָאג ףיוא

 -- !ךרכ

 ןרָאי ענייװ טביוטשעצ ןרעוו'ס ואוו

 .ךַאילש ןפיוא דמַאז רעד יוװ ױזַא

 .ןעקניזרַאפ ןיא ןוז יז טלַאה דלַאװ םייב

 ,דנעלבו ַא רעדיוו יז טיג דלעפ םייב

 ןעקניוו ןעלעדנעמ 'ר וצ טמענ יז

 ,רנע ןייק טָאה ךַאילש רעד זַא קערש טימ

 ,ןעקנוזרַאפ ןצנַאגניא יז זיא טָא

 ּפָארַא ךיז טכידעג טזָאל טכַאנ יד

 ןעקנואוו עקיליורג עקידלַאװ טימ

 .ּפָאק םענרעבליז-סייוו סנדייז ףיוא

 -- ?עדייז עלעדנעמ 'ר טרָאפ ןיהואוו

 ,ייברעד ָאד קסנַאצבַאק ןייק סיוועג

 -- -- -- הדע ֹוצ הדע ןופ טײקטנָאנ ַא

 !ייברַאפ ץלַא לָאמַאטימ -- -- -- עז ןוא

 ,ןגעקטנַא עמשטערק ןייק ,רָאטוכ ןייק

 / ירוּפש ןייק בושי ןשידיי ןופ

 ,ןגערפ סָאװ ןעמעוו ייב שפנ ןייק

 ,רופ ַא ןופ ,דָאר ַא ןופ דַאילס ןייק

 דלַאװ ןוא --- דלַאװ רָאנ ןוא דלַאװ רָאנ
 ,רעדיוו

 ?ואוו ,דלעפנרָאק סָאד זיא ואוו ןוא
 רעדימ ןוא רעדימ ,רענעגיובעג
 ,וצ-טייטש לדרעפ סעלעדנעמ 'ר

 ,רעטיצ ַא טוט ץרַאה סעלעדנעמ 'ר

 :טימ טרעטיצ דיוב סעלעדנעמ 'ר

 -- רעטיה רעשידיי ,וינעטָאװ ,ָא ---
 ,טירט עטעשזדנָאלברַאפ וצ טפַארק ביג

 ,רמוש רעקיצרַאה ,וינעטָאג ,ָא
 ?זיא ואוו לארשיב:ריע ןיימ

 ,רעמייב רעביא טולג ַאזַא טמוק יו

 ?זיּפש ַא -- הנבל ןימ ַאזַא

 ןטײטַאב ןעשזדנָאלברַאפ ןיימ לָאז סָאוװ

 ? טנַאקַאב קיבייא ןופ ןגעוו ףיוא

 ןטייצ ףיוא ןכייצ א סע זיא יצ

 ןייד ןופ ףָארטש ףיוא --- עזייב ףיוא

 ? טנַאה

 ןביילברַאפ וצ טרעשַאב רימ זיא יצ

 ןיימ טימ טיוט ףיוא ָאד דלַאװ ןיא

 -- ? דרעפ

 ןביירשַאב טעװ רעו ,ָא ,קילארשי

 ?!דרע רעשיקסנַאצבַאק ףיוא ןייז ןייד

 סיורג טימ קסנַאצכַאק ךיא גָאז טציא

 ,טײקטרַאצ

 ,טָאּפש רעטקילייהעג ןיימ --- קסנַאצבַאק

 טימ טרעצנַאּפרַאפ טפַאשביל ןיימ

 | -- טײקטרַאה

 ?טָאטש עשידיי ןיימ ,וטסיב ואוו

 ,ןטינשרַאפ םערוטש ַא ךיד טָאה יצ

 !ןעז טינ ןיוש רעמ ךיד לָאז ךיא זַא
 טינ טלָאוו ךיא --- ךיא סייוו טציא

 ןטיברַאפ
 ןעצ ףיוא ןטלעוװ ףיוא תולד ןייד



 ןגעוװ .רעדיל

 ןפירגַאב ,ןייז ףרַאד'ס יוװ ,טינ בָאה ךיא
 ,דניצַא זיִב ןייז ןייװ ןופ סנ םעד
 ןפיט ןיא ךשוח ןיא ךיא קוק טציא
 ןיימ --- טָאּפשּפָא ןיימ רַאפ ףָארטש ןיא

 ,דניז

 ןרָאלרַאפ קיביײא ףיוא ךיא ןיב יצ
 ןיימ --- ? דלַאװרוא ןיא ,דלַאװדליװ ןיא

 ,טָאג
 ןרָאפרעד לָאמ ןייא ךָאנ רימ ףלעה .ַא
 .טָאטש רעשידיי ןיימ ןופ לובג םוצ

 רעיירטעג הסוס ןיימ וצ ךיוא ןוא
 ,ריא וצ םימחר זייוו ןוא טוג ייז
 ,רעייפ ןשלּפמעל ַא זדנוא קעלּפטנַא

 *-- .ריט רעשידיי ַא וצ דַאילס ַא

 רעטרעוו יד טקידנע עלעדנעמ 'ר
 ,ּפָארַא עינלעק רעד ןופ טגנירּפש ןוא
 ,רע טרעהרעד ,לוק-תב רעקיתוצח ַא

 ,ּפָאק ןייז רעביא ןרעטַאלפ טמענ

 ַא דלַאװ ןיא ָאד ייטש טינ --.
 ,רעטיירטשעצ

 ; ןייא ליטש ,ןקערש ענייד ןייא םענ
 רעטייוו ייג :לדרעפ ןייד וצ ברַאה גָאז
 ,ןײרַא דלַאװ-טכַאנ ןיא ךָאנ ןַאּפש ןייא

 ךיז ױזַא לַאפוצ ןייק טינ זיא סע

 ,דלַאװ ןיא ןכָארקרַאפ טסיב וד סָאװ

 ,ךיז יירפ טציא .רעביֹרַא זיא ליורג רעד

 ,דלַאב ךיז טקידנערַאפ ןעשזדנָאלב ןייד

 לאגיס יי
 ןדייז = גוש

 םוצ )

 רעדיוו עלַא ןלעוװ 'וימ
 ןצענערג עטייוו ןופ --- םוטעמוא ןופ

 ןעלערנעמ |38

 החגשה יד ןיילַא טָאה טלָאװעג
 -- םעט םעד לָאמ ןייא ןייז םעוט טסלָאז
 הכרעמ סנדיי ַא ןופ םעט םעד
 .םע ךותב רעמ טינ זיא רע ןעוו

 --- המיא יד קיטכיר וטסָאה טכוזרַאפ
 -- טקעטשעגנָא םעד טימ לדרעפ'ס ךיוא

 רעמייב ןשיווצ דלַאװ םעניא ָאד זַא
 ,טקע ךיז קיבייא ףיוא ןבעל ןייד

 ,הסיסג רעטנלע ףיוא טּפשמרַאפ
 ,ןלצל אנמחר .הרובק ןָא
 :ןסיוו וצ טרעדניצַא ריד ביג ךיא

 .ןַאּפש ןייא רָאנ .ריד ןופ זיא קסנַאצבַאק

 .תולדנ ןייד ךרוד וטסָאה טעשזדנָאלברַאפ

 ,קנַאד וצ טָאג : דיירפ טימ גָאז טציא ןוא
 ,סעלדָאי ןוא סעזערעב ,טייו טשטנעבעג
 *! קסנַאצבַאק ,ייז טשטנעבעג לָאמ ןעצ ןוא

 םינּפ ןייז ףיוא טלַאפ עלעדנעמ 'ר
 ,טרעה רע סָאװ לוק םעד ןגעקטנַא
 -- :ןענָאקרעד עגר ןייא ןיא טמענ ןוא
 .דרע רעשלטעטש ףיוא ןיוש זיא רע

 טפַאשביל טימ ,עינלעק רעד ףיוא קירוצ

 ,ָאיװ ,ָאיװ : לדרעפ סָאד ןָא טריר רע
 טפַאשביגרַאפ רעטוג טימ לדרעפ'ס ןוא

 ,ָאד ןיב ךיא :קסנַאצכַאק ץנַאג ןָא טגָאז

 רעדער ריפ ףיוה-לוש םוצ ךעלסעג ךרוד
 --- -- -- ביוטש ןופ עסייוו ךיז ןעלקייקרעד
 רעדעפ סעלעדנעמ 'ר טעװ טציא ןופ
 ,ביול סטָאג וצ קסנַאצבַאק ןבייהרעד

 עלעדנעמ

 עלעדנעמ ןדייז םעד וצ ןעמוק

 ,תונידמ ןוא

 ,עלעדנעל ןטסנעלק םענופ ןוא דנַאל ןטסערג םענופ
 20 ,ןטרַאװ ןוא ףיוה ןייז ייב ןלעטש ךיז

 ,ןטייצ יד ןופ טנווָא רעסיורג רעד ,טכַאנרַאֿפ ןייז טעוו'ס

 ,ןטייוו ע קיגרַאב ןוא עקילָאט עלַא ןופ ,רימ ןוא
 / רעדלעפ עָארג ,עדימ יד טימ ןטכענ ןוא טנייה .ןופ
 ןטלעװ יד ןופ לגָאװ ןיא סױרַא טזָאלעג ךיז ןבָאה סָאװ ,יד ןופ ןוא
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 .ןגרָאמ ןופ דנַאל'ס ןקעדוצפיוא ,ןעניפעגסיוא

 ןדייז ןופ ףיוה םעד ייב ןעלמַאזרַאט טרָאד ךיז רימ ןלעוװ עלַא

 ,רעטניוװ רעבליז ןיא טליהעגנייא ןיוש ןעמוקסיורַא טעװ רע

 עלעגעוו-עשטַאילק ןייז ןענַאּפשנײא טעוװ רע ןוא

 ;ןכירקפיורַא ךיג ףיוא רימ ןלעוװ עלַא ןוא
 ,ןכעלטיא רַאפ ,ןכעלטיא רַאפ ןטרָאד טרָא ןייז טעװ סע
 ,ןטפול יד רעביא ןָאט-לשטייב ַא טעוװ עדזיז רעד

 .ןָאט-רעדזור ַא ןוא ןָאט-ריר ַא ךיז ןלעוו רעדער יִד

 ,םיקחרמיטלעוו יד ןיא ןעלקיוועצ ךיז ןפָא טעװו געוו רעד
 .ןרָאפ רימ ןיהואוו -- םענייק טשינ טגעופ רענייק
 -- -- -- ןיירַא טלעוו רעד ןיא -- ? קוליח רעד ןעד זיא סָאװ --- ןרָאפ רימ

 טָאימע לארשי

 על עד גע מ

 (עלעדנעמ) ידַאז עשידײ ַא זיא ןוחטבא

 ,עלעדנער ַא זיא דיי ַא ןעוו ,ןסיורג םעד ןברוח ןכָאנ
 !עלעדנעמ וינעדייז ,רעדיוו ,ךיד ךיא ןעייל

 ןכָאװרעדניא טסַאג ַא רימ וצ ןעמוקעג טסיב

 ,ןוחטב לסיבַא ןָאט קעוװ ַא ,ןָאט גער ַא

 :עלעדנעמ 'ר טשרע גָאז ,עלעדנעמ 'ר רמא ---
 ?לרעדנעס ןיימ טציא ױזַא ךיז טנייוועצ טָאה סָאװ

 טשרע טירט יד סיוא שוק'כ ןוא קיטעמוא זיא/ס ,וינעדייז ,ָא --:
 ,ןטירד םעד ןימינב ןופ ,ןטצעל םעד ןימינב ןופ

 ,שידיי רימ טימ טדער ןוא "םולשפ ךָאנ רימ טיג סָאװ
 .שודיח ףיוא יװ ,וצ ןגייל ןרעיוא יד ןרעיומ ןעוו

 ,ןבילקעג ןסיוו ןוא ךיד טרעהעג ,עדייז ,ןבָאה רימ
 ןבילבעג םינָארַאנ סנייא ץלַא ןענייז ןוא

 ןכָאװ ךָאנ ,ןרָאי ךָאנ ,לָאמַא יוװ טקנוּפ ןוא
 !ןוחטב :גהנמ ןשידיי םייב ןבילבעג

 טקופ .בייל םייח

 םירפס רכומ עלעדנעמ

 ,טרָאװ שידיי ןיימ ףיוא ךיז טביוה סע ,סױרַא לָאט-ןרערט ןופ
 ,טמערָאעג ךעלרעדירב ןוא טזדלַאהעגמורַא קלָאפ טימ
 ,טרָא ןטלַא םענעי ןופ טמוק סָאװ ,לוק ןיא ןייא ךיז טכרָאה ןוא
 .םירפס רכומ עלעדנעמ ןופ ,ןרעזחנוא ןדייז ןופ
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 :ןילַא ךיוא םיא עז ךיא ,לוק ןייז רָאנ ךיא רעההעד
 ,םערוטש ןוא טכַאנ ךרוד טירט עטסיירד טימ טנַאּפש רע
 ,ןייג ןָא ןיילַא ךיז ןופ סיפ עניימ ןביוה'ס ןוא
 ,םירפס-רכומ עלעדנעמ ,ןַאגעג זיא סָאוװו ,געוו םעד

 ,קערש ךרוד ןוא ןליורג ךרוד ,רעצ ןטסיוװ ןופ טכענ ךרוד
 ,טמערופעגסיוא וטסָאה ןייז ןקידנרעיוד םוצ

 | -- געט עקידנענוז וצ ,טקעוועגפיוא ןבעל םוצ
 ,םירפס רכומ עלעדנעמ ,וד ,זדנוא רַאפ טרָאװ עשידיי כָאד

 ,ןייּפ טימ ןוא רעיורט טימ קילב ןייד רימ טנטָאש טציא
 ,םירוסי-סקלָאפ עניימ ןופ ייוו רעד ןייא ךימ טליה'ס ןוא
 ןייש עקידנטָאש ןייד ךיז ןיא ןירַא םענ'כ רָאנ
 ,םירפס-שידיי ענייד ןופ רימ וצ סױרַא טמָארטש סָאװ

 :לָאמַא יו ,ךיד עז ןוא וצ ןגיוא יד ךַאמ ךיא
 .טמערוטעג/ךיוה ןעלמיה וצ טסגייטש וד ,קלָאפ שידיי ןיימ
 לוק שידיי ןיימ ףיוא ךיז טכיוה סע ,סױרַא לָאט-ןרערט ןופ. ..
 .םירפס רכומ עלעדנעמ וצ ץנַארק ַא יוו ךיז טגייל ןוא

 ןילעיילעפ הרש

 עלעדנעמ .,ריד קנַאד ַא

 ,טלעפרַאפ בָאה ךיא סָאװ ,רבע םעד) רימ ןבעג רַאפ ,קנַאד ַא
 -- ןברַאפ עקידוועדער ,עליטש ענייד רַאפ ,עלעדנעמ ,ריד קנַאד ַא
 ,טלעוו עטבעלעגסיוא ןַא טקעלּפטנַא רימ רַאפ טסָאה וד
 ,ןברַאה עטרַאחרַאפ ןופ ןשָארדעג טיורב-ךשמה םעד רימ רַאפ

 ןשטנעמ ַא וטסָאה ןעזעג רעטַאברָאה ןופ ןקור רעטניה
 ,טריפעג סיפ עמורק סעקשיפ ןבָאה טּפַאשביל וצ
 ןשטנעב-לּפערּפ עשלַאפ סָאד עקידתועיבצ ןּפיל ףיוא
 ,טרילָאק ברַאפ-רעטרעוו ןייד ןופ טייקפרַאש טימ טסָאה וד
 ןגָאטרַאפ עלעקנוט ןיא ןָאה ןופ יירק יוװ ,לוק ןייד
 ,ןבירטרַאפ קרַאמ םעד ןופ רעצנעט-םידש מָאה
 ןגָארטעג קלָאפ םוצ טסָאה וד עלעגעוו-ןוא-דרעפ טימ
 ,ןבילקעג םענייז דלעפ ףיוא טסָאה וד סָאװ ,תוריּפ יד

 ,עטָאפַאק 'רענעדייז ןופ ץנַאלג-תבש רעטנוא ןופ
 ,ןסיוועג ןקידורב ַא טּפעלשעגסױרַא טסָאה וד
 ,הטרח ןָא ,טלַאהּפָא ןָא ןירג-למיש ןבָאשעג
 ,ןסיזַאב טרָאװ ןייד ןקיּפעלק-קינָאה טימ טזָאלעג טינ
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 ןלָאמעג ןוז עמָאל רַאפ ןוא עמורק רַאפ טסָאה וד

 .טריצעגסיוא לזנעּפ-רעלטסניק ןייד טימ לטלעוװ-סטָאג

 ןלָאט ןוא גרעב ענירג טימ וטסָאה טקיווקרעד עדנילב וליפא

 ,טרירעג טעז ןופ ךעלהשעמ טימ עקירעגנוה רעדניק ןוא

 ,ןטיבעצ טייצ ןופ דיילק ןוא דמעה קידורב רעטנוא

 ,םַארג ץַאלַאּפ יװ ,ץרַאה ַא טליפרעד) טסָאה וד

 ,ןסימשעג טיונ ןוא טָאּפש ןופ "עלעשטנעמ םעניילק, ןיא

 .םַאטש ןטנוזעג ןופ שטנעמ םעד טױיּפשרעד טסָאה וד

 ,ןגָאוװ-ןוא-דרעפ ןטימ םירפס"רכומ רעסיורג ,ייז טשטנעבעג

 ,קנַאה ןיימ וצ ,עדייז ,םענ כָאג-השיורי ןייד רַאפ
 ןגָאװ-רעכיב רעזדנוא ןּפעלש וצ רעווש ךָאנ ץלַא זיא'ס

 !קנַארש ןיא טרָא-דובכ ַא *טרָאװ שידייא רַאפ ןכוזפיוא ןוא

 (ייליבוי ןקירָאיי70 ןײז וצ ,ששילָאמַארבַא .י .ש טעמדיוועג)

 טיירב ןוא קיאור יװ :עניימ ךעלעבלעווש ,טקוק

 ,טײרּפשעצ לגילפ עקיטכעמ יד ,עסיורג יד

 רע טלַאה ,ריא טנערפ ,ןיהֹואוו ...ןלַארטש יד וצ טכעווש רע

 ? רעטלַא רעד ,רעלדָא רעד ,רעלדָא רעד ,געוו-טפול ןייז

 ...ןיש רעכעלטעג רעקיביײא רעד וצ טבערטש רע

 :ןגיובעג טינ ּפָאק ןייז ,טינ קערש ןופ טסייוו ץרַאח ןייז

 ןיירַא למיה ןיא ןקוק קידנעלטניּפ טינ

 ...ןגױא עשזעלדָא עקיטכיל יד

 דלַאװ ןקידנשיור םעד ייב טגערפ --- רע זיא טלַא יו

 ,ןעמָארטש יד ייב טגערפ ןוא ,ןזלעפ יד ייב טגערפ ןוא

 ?טלַא יו .. .ןזלעפ יד ןופ דלַאוו ןיא ןסילפ סָאװ

 ןעמָאנ ןייז וצ ביול ןכעלרעה ַא ןעגניז סע

 ,טייצ יד ןסייוו ייז . . .ןקלָאװ יד ,ןרעטש יד
 ,ןטילעג םייוניע-סגנוֿפַאש יד טָאה רע ןעוו
 ,ןטיבעג ענייז ןרעדעפ יד טָאה רע ןעוו
 ...טיינַאב טנגוי עשרעלדָא ןייז
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 על ע ד גע מ 'ר
 (גָאטנריובעג ןט-70 ןייז דובנל)

  לדייב ַא זיא :טָא ,יתובר ,טַאש

 ,סעטַאמש ןוא סעשזאגָאר ,רעטיול

  צשטַאילק ענדיב ,עטלַא ןַא ןוא

 .סעטָאלבה לכ ןיא טקיװועגסיױא

 לדייב ענייש סָאד ןָא רָאנ טקוק
 עוויש סָאד עלעקּפַאקש סָאד ןוא
 .ןקור ןקידרעטייא םעד טימ
 ;עווירג רעטצוּפעגסיױא רעד ןוא

 ;לסיבַא ןַאּפש ַא ןָא רָאנ טקוק

 ,לדנעב ַא טרָאװ ,לקירטש ַא ָאד
 -- !יתובר ,טַאש -- ,רעסיימש רעד ןוא
 ,לדנעמ 'ר רעקשטיטלַא רעד זיא'ס

 ,יתובר ,עלעדנעמ 'ר זיא'ס
 ,ןרָאפוצ טנייה לזמ טימ טמוק

 ,ףיהילוש םעד ףיוא רע טרָאפרַאפ טָא
 ןרָאי טייז זיא גהנמ ןייז יוו

 / ,תיציצ ,תוווומ ,ןיליפת ריא טפרַאד
 ,תוניק ,תוחול ,ךעלשטנעב ,םידופס

 ,תועימק ,ךעל'סדה רשפא

 ,תוניחת עטוג רעבייוו רַאפ יצ

 ,םירוזחמ ,ךעלשמוח רשפא

 ,תועוצר ,ךעלתופנכ עברא

 . ?סעקלליּפש ןוא סעקלומראי ,סנעמיר

 !תואיצמ רָאנ רעטיול זיא'ס ,טפיוק

 ,סעלַא טָאד ןיוש ריא טָאה לעמָאט

 -- ,ןדיי ַא רַאפ קיטיונ זיא'ס סָאװ

 ,השקשינ ,טינ הגאד ןייק ,טע

 ! ןדירפיצ טזָאל ,ןייז טכער ןיוש טעוי'ס

 / ? תולותב -- רעטכעט רשפא ריא טָאה

 סעלָאּפ יד רע טרעשאקרַאפ טָא

 ,רעגייטש ןייז ףיוא ךיו טמענ רע ןוא

 ,תולכ עלַא --- לזמ טימ ןוא

 ,קיאור -- ענשטעפזעב (2 .ןטעברַא -- ןעוװטטיעד (

 ,השקשינ ,גנַאג ַא ןייג ןיוש טעוו'ס
 --- ,ןציווש טמענ רע ,ןעווטסיעד טמענ רע
 ןזָאל טינ טעוװ לדנעמ בר ,טע
 ,ןציזרַאפ עשידיי רעטכעט

 הלותב רעייא ,ךיז טכַאמ רעמָאט
 -- .ןירסח ַא ,הלילח ,טָאה

 ,ענשטעפזעב ןייז ןיוש טנָאק ריא ,טע
 .. .ןרָאָאּפ ןיוש טצװ לדנעמ בר זַא

 ,רעדורב רעטיג ,ךיז טגרָאזעג טינ

 : ןעמוק גוויז רעטכער רעד טצעוו'ס

 ,ןביוט ַא טימ -- עטַאפנָאפ ַא

 ,ןעמורק ַא טימ עדנילב ַא ןוא

 ?יתֹובר ,ןעד ריא טסייוו סָאװ ,ךַא

 ; רעטכער ַא עלעדנעמ ַא זיא'ס
 ןלייצרעדנָא ךיז קיטש ענייז

 ,רעטצעלעג רַאפ ןעינפָאל ןעמ ןָאק

 ,השעמ ַא טרעה ,רעגײטשַא ,טָא

 ,ןריפרַאט ןָאק לרנעמ בר סָאװ

 -- ,לגענ יד ףיוא ןפאג טעו דיא
 -.. :ןריהעג .ּפָאק טימ סיוא עשז"טרעה

 -- לדייב ןייז טימ רע טרָאפ לָאמ ןייא
 -- רעמוז ןטימניא ןעוועג זיא'ס
 -- ,עקשיפ ַא ֹוִא סעּפע רע טפערט

 -- ,רעמורק ַא ץערוחב ַא םתס

 ; רעצייה ַא ןעוועג דָאב ַא ןיא
 ,עוואילעּפישטש ךָאנ וצרעד טייער
 ,בשיימ עלעדנעמ ךיז זיא
 ,עװַאקישט ךָאד סעּפע זיא רע

 ,תופירח ַא ןזייוו רע ליוו
 ?ןסעומש עגנַאל ךייא גיוט סָאװ ,ונ

 ,ריא טניימ ,עקשיפ טישכת רעז'נוא
 ?ןתח ַא טינ לזמ טימ טרעוו

 .ןצַאלּפ -- ןעינכָאק (3
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 דיי ַא ןָא ךימ טקוק'ר יו ,ָאי
 .רעכיילג ַא דָארג ךודיש ַא ןוא
 טושּפ טָאה ןעמ ,ריא טרעלק סָאװ ,ונ

 .רעכייב יד ףױא טעשטַאקעג ךיז

 ,המותי ַא ,ךיא סייוו ,סעּפע

 ,ןגיוצעגפיוא שדקה  ַא ןיא

 סָאװ ,קילג ַא רָאנ זיא'ס --- ,גנַאלש ַא ןוא

 .ןגיוא עדייב ףיוא דנילב !ויא יז

 ..ןסיוא ךיא ןיב סָאד טינ רָאנ
 ןרָאפוצ דלַאב רע טמוק ,ָא-טָא
 ,עשטַאילק ןייז טימ ,לדזיב ןייז טימ

 ןרָאי טייז ןיוש םיא טנעק ריא יו

 -- לדזיב ענייש סָאה ןָא רָאנ טקוק

 -- סעטַאמש ןוא סעשזַאגָאר עלָאג

 ,לד"ועפ ענייש ערטיכ סָאד ןוא

 ,סעטָאלבה לכ ןיא טקייוועגסיוא

 ? ריא טגָאו ,עוורעטס ענדיב ַא ?סָאװ

 ?עליטש ַא ,עטעשטומרַאפ ַא

 : ךיז טלייאעג טינ ,יתובר ,טַאש

 .הליחמב ,רָאג תועט ַא ג טָאה' ר

 ,ןעלדנעמ בר ייב רָאנ ,ונַא ,טגערפ
 תוכיראב ךייא סע טעוו רע ןוא

 עשטַאילק ןייז ןופ ןלייצרעדסיורא

 ...סוחי םענייש ןסיורג ריא רָאג

 ,יתובר ,רָאג הרבס ַא'ס ןוא

 ןסיורג ַא ןופ רָאג זיא יז סָאד

 .לונלג ַא טסָארּפ טָא ץנירּפ ןבייר

 ...ןסיוא טציא ךיא ןיב סָאד טינ רָאנ

 עשטַאילק יד טינ ןיוש טָאה סָאװ ,ייוו

 ?ןטילעגסיוא ,טעדלודעגסיוא

 ,ןקור םענדיב ריא ףיוא טָאה רעוו

 :?ןטירעגסיוא טינ ןיוש .ךעבענ

 ,לסיבַא לעפ ַא ןָא רָאנ טקוק

 ,ןסיוטשעצ ןוא טעשַאדרַאקעצ
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 ,תוכמ טימ לופ ,ןדנואוו טימ לופ

 .ןסירעגסיױרַא שיילפ רעקיטש

 םיסדנוק ךיז ןבָאה לָאמ ןייא

 ןבילקעגמורַא ריא םורַא
 ןבָאה ןוא טניה עקשטיט ַא טימ
 .ןבירטרַאפ יז עטָאלב ַא ןיא

 יז טָאה ,ןעמ טלייצרעד ,ױזַא ןוא

 -- ןפָארטעג עלעדנעמ בר טרָאד
 ,טרעטַאמעגסיוא ,טעשטומעגסיוא
 . .ןפָאלשעג ךיז ,ךעבענ ,יז זיא

 רע טרָאפרַאפ טָא ,ריא טפרַאד סָאוו רָאנ
 ,ןױירפוצ טייז ,ףיוה-לוש םעד ףיוא
 ,סעיינ ןרעה ןיוש טעוװ ריא ,טע

 ; ןדיי טימ טלעוו ַא ןופ סעיינ

 ךיז טרעה סע סָאװ ,רעגיטשַא ,טָא
 ,רעדנעל עטייוו עדמערפ יד ןיא
 ןימינב ןָא טנייה טרַאּפש סע ואוו
 --- ,רעדנעס רבח ןעיירט ןייז טימ

 ,העיסנ יד ייז טייג סע יװ
 ,רובג רעזדנוא ןיוש זיא רשפא ןוא

 ןימינב רעשידלעה רעזדנוא
 ? רעבירַא רָאג ןויטבמס םעד

 ןיוש גנַאל אמתסמ זיא דע ןוא
 ,ךעלדיי עטיור יד ייב ןטרָאד
 ,ךלמ ַא רָאג רשפא ןיוש זיא

 .ךעלדירפ טרָאד ךיז טקיטלעוועג ןוא

 ,יתובר ,רָאג א גיוט סָאװ רָאנ
 !ןבעל לָאז ,עלעדנעמ בר זיא טָא

 רעסעב טעוװ רע ,ריא א טרעלק סָאװ ,טע

 .ןבעגרעביא השעמ יד רייא

 ןבעל לָאז עלעדנעמ בר !טַאש

 -- ןרָאפרַאפ ףיוה-לוש םעד ףיואיז
 ,םולש םיא טיג ,יתובר ,טמוק

 !ןרָאי עגנַאל ,עגנַאל םיא טשטניוו
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 ןעזייר םהיובא

 לרייב ם יףפס ךדכומ עלעדנעמ

 בעל ןייז ייב ךָאנ טפָא עדייז רעביל רעודנוא
 ,ןקילגַאב ןרנוא רע טנעלפ ןגיוא עגולק יד טימ

 -- השורי ןייז רעבָא | ?דױירי םעד ןופ ז
 ..ןליטנַא טימ רעטיול | ..ןגיױצעגּפָא ןיוש אל

 לדייב םעניילק ןייז ןיא ןסעגרַאפ טשינ ןעמ עק
 ! ןגעמרַאּכ ַא ךָאד טגיל ,ןביל רעזדנוא ךָאנ טצ
 ןזָאל טשינ סע רימָאל "ףשטַאילק; יד זיא סע עמילטס
 ,ןגער ןכיוא ןסיורד ! ןבילבעג ןיילַא רָאג

 ןטיהרַאפ סע רימָאל -- ?עשטַאילק, יד רָאנ טינ ;?וא
 ! טערוטש ןופ טייצ ןיא ,טציא םירפס ענייז עלַא
 לדייב עניילק ןייז ,רָא --- ,השורי טגָאזעגּפָא
 !םערוט רעזדנוא ןָאד ויא ,םערָא טשינ רימ ןעגייז

 ןייבשריח-רעשטאימוש רתפא

 ןעלעדנעמ עדייז םורג ַא

 ,סָאלש ןרעטנוא םירפס ןוא קנעוש ,למיש
 ,ביוטש רעד טציז ןשיט ףיוא ,ענעזָאלױַאפ קנענ
 ,סָאוורַאפ טינ וליפא גערפ ןוא ,העש ךָאנ העש ָאד ייטש ךיא
 ,ביוט עטעדנואוורַאפ ַא ,ילפ ןיא יװ ,ןיב ךיא

 ,סָאלש ןרעטנוא -- רעכיב ןוא קנערש .ביוטש
 ,טנַאה ַא יז טָאה טרירעגנָא יו גנַאל ןיוש ,גנַאל ןיוש
 זָאױג ןסעגרַאפ ַא יוװ ןוא ,ןזָאלרַאפ דרע יו ןוא
 ,טנַאװ רעד ףיוא ןטָאש ַא ךיא ַָא ד ךיא ןיב

 ,ילרעלַא ןטלַאטשעג טנעוו יד ףיוא
 .ןוחצנ ןופ רעייפ רעננוי -- ןגיוא
 יז ןגעק ליד םוצ עטלגָאנעגוצ .ַא ייטש ךיא
 ,ןכָארברַאפ סעּפע טימ רימ טלָאװ ךיא יוװ

 .ץדַאנַאק ןיא קעטַאילביב רעשידיי א ןיא ךוזַאב א ןופ קורדנייא םעד רעטנוא ןביושעג זיא דיל סָאד
 -רַאפ ןיא רענעזיל עשידיי ןופ עטזָאלרַאפ ןעייטש ,רעכיב"עלעדנעמ ךייא ייז ןשיװצ ,רעכיב עש'דיי ואוו
 ,דער -- .קנערש עועסָאלש
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 ,טנַאה ַא טגיילעגוצ ָאד ךיוא בָאה ךיא

 ,תישארב טימ ריר רעדעי ןעננוזעג טָאה סע ןוא

 טנַאּפשעג ךעלרעייפ טלָאוװו ןיילַא טָאג יו

 .תויתוא עשידיי יד ןייז םינּפ לבקמ

 ,ןגָאז רעטציא ךיא לָאז סָאװ ? טציא ןוא

 ?סָאלש ןרעטנוא ןענייז למיה ןוא דרע ןעוװו

 ,ןגָארט גנומעשרַאפ יד ןענָאק וצ ,ץרַאה ןיימ ,קרַאטש ייז

 ,תוא ןשידיי ןרַאפ גנומעשרַאפ יד

 -לַאנ ןלַאּפוצּפָארַא יו ,ךעלמורק ,ןגעקטנַא

 ,םכח רעטציּפשרַאפ ַא ,תובישח טימ ּפָאק רעד
 -- טלַאטשעג סעלעדנעמ טגנעה
 ההּפשמ עגנוי ַאזַא --- םיא םורַא ןוא

 ! עדַאנַאק ןיא ָאד ,עלעדנעמ עדייז ,ריד םכילע םולש ---

 .רעהַא זויב ןעועג חירטמ ךיד עקטַאיּפָאלינג ןופ

 ,יאדויַא רימ ןופ טסקזוח וד ,טסלכיימש וד

 ? רערט יד רימ גיוא ןופ ןשיװּפָא טינ וטסליוו יצ

 ד טבעל *עשטַאילק , ןייד יוװ עז נער

 {רג ןרעגָאמ ַא ףייא ,עשטַאילק עטסוי

 = הרות ןענרעל ,עדייז ,טשינ טליגו ָאד

 ש ןרעטנוא זיא "עקשיפ , ןייד ןעגנַאפעג

 ונ
+ 

 סָאלש ןרעטנוא עלעקשיפ ןייד ןעגנַאפעג
 .ןעיירפַאב םיא ידכ ןפיול ןיוש ךָאד ףרַאד ךיא
 ,סָארדרַאפ ןופ ָאד טקינייּכעצ ךיא ייטש סָאװ
 ?ןיז-ילב לקיטש ַא ןופ ץוש ַא ןָא ןוא

 : רעדנואוו רעטסיורג ַא ָאד ןעשעג זיא טָא ןוא

 ,ןײלַא ןריט ענייז טנפעעצ קנַארש רעד

 רעטנורַא טמוק ןעלווָאט רעכיכ יד ןופ ןוא

 ןייטש רימ רַאפ טביילב ןוא "רעמורק רעד עקשיפ;

 ,סופ ןעמורק ןייז ףיוא גנורּפש ַא טוט רע

 ,ןקור ןטרעקייהעג ןייז טיט עדיוה ַא טימ

 תושד ןיא ןבעגעגקעװַא ןבעל סָאד טלָאװ רע יו

 .ןקוצרַאֿפ םיא לָאז יז ,היח רעזייב ַא ןופ

 ? המוהמ יד זיא סָאװ ,עלעקשיפ ,זיא סָאװ --
 ? ףוג ןטַאמ ןייד טימ ױזַא וטספרַאװ סָאװ
 עמורק ןייד בייל ןייד טשינ טמשנרַאפ יצ

 ?ףור ןעיולב םעד ירפרעדניא םעד ןופ
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 ,ןרעה טינ ךימ ליוו רע ,עקשיפ ךיז טכַאלעג

 ,רָאג רעטכעלעג ןופ ןטייז יד יינ ךיז טלַאה רע
 ,ןרעוו ריד ןיפ טעװ סָאװ ,עקשיפ ,עקשיפ ,יוא ---
 ! רָאי ץרַאװש ןלעג ןוא בייוו רעדנילב ןייד ייב

 ,םינּפ סעקשיפ ךיז טמירקעצ קיטייוו טימ
 ה ערעטיש ענייז םָאביד ךיז ןלעטש סע ןוא
 ןענָאקרעד טיגנ וליפא ןָאק ךיא

 !רוד סנדיז םענופ "ןעקשיפע ןטמירַאב םעד

 :;ר לא;

 ןקור ןדעי עקשיפ טּפַאט טנעה עקידרעביפ טימ
 .זָאלג ןרעטניה רעכיב ענעזָאלרַאפ יד ןופ
 ,ןקוק ,עטּפַאנרַאפ ,טנַאװ ןופ ןטלַאטשעג יד
 ,טָאלש ןרעטנוא רעדיוו ןיוש זיא עקשיפ יו

 ףעלעה ,רעטמַארעגּפױא טרעוו טָא ןוא

 ;טנעוװ יד ןופ ּפָארַא ןעלכיימש ןטלַאטשעג יד

 ,רעלעק רעצנאנ ףעד טלכיימש ןוא ףיוא טכיול סע

 ,טנעקרעד ָאד ייז טלָאװ ןיילַא הניכש יד יו

3 
1 

 יי יא לא

 שיט: ביירש ןַיז ייב ץלעדנעמ





 ןעגנולדנַאהּפָא ןוא ןלַאירעטַאמ

 ןעלעדנעמ ןגעוו





 ןעמָאנ"עילימַאפ ַא ןגָארטעג רעירט טָאה סָאװ) שטיװָאמַארבַא בקעי םולש זיא ןעוו
 טלעוו רעשידיי רעד ןיא ןעגנַאגעגנָא טייצ עגנַאל ַא זיא סע ?ןרָאװעג ןריובעג (עדיורב
 -עג ערעדנַא ןזיוועגנָא ןבָאה םינריקמ-עלעדנעמ ענעדיישרַאפ ןוא ,םעד ןגעװ אתגולּפ ַא

 | ,ןדייז םענֹופ סעטַאד-ןריוק

 ,בלעי םולש טָאה םורָא יוװ ןיא ןעוו ,ןױָאװעג טלעטשעגטסעפ טשינ יונעג ךיוא זיא סע
 -ָאנ -עילימַאפ םעד ןענוקַאב ךָאנרעד ,עדיורב רעירפ ןעוועג זיא ןעמָאנ-עילימַאפ ןייז סָאװ

 סולש טעמתחעג ךיז רע טָאה ןרָאיטגנוי יד ןופ םיבּתכ ענייז .ןיא .םטיווָאמ;ק ורַא ןעמ
 -ןייא טָאה סָאװ ,רעקידעקניה רעד ,למהרבא זַא ,ןטלַאה עקינייא .עילופאקמ אדיירב בקעי
 ןוא ןַאמ ריא ןכוז ןילאוו ןייק ןזָאל ךיז לָאז יז ,הנוגע יד ,עמומ סבקעי םולש טדערעג

 ,סיוא טזייוו --- ,ןרָאפטימ ייז טימ לָאז בקעי םולש רעגנוי רעד זַא ,,טדערעגוצ ךיוא ייברעד

 -ַאפ ַא ,שטיווָאמארבא ןופ ןעמָאנ ןציוא סַאּפ ןשלַאפ ַא םיא רַאֿפ טכַאמעג סע טָאה וע זַא
 ,ןבירשעג טָאװ ןארטיצ ,ל ,ש .םיבורק סעלעדנעמ ןגָארטעג ןבָאה סע סָאװ ןעמָאנ-עילימ
 -ונעגטימ טָאה סָאװ ,ןקידעקניה םעד ןעלמהרבא ןופ טמַאטש שטיווָאמארבא ןעמָאנ רעד זַא
 ,ןילאוו ןייק עזייר ןייז ףיוא ןבקעי מולש ןעמ

 ? ןרָאװעג ןריובעג בקעי םולש עקַאט זיא ןעוו ןוא
 "ט"מרת ןיא טכעלטנפערַאפ) *עיפַארנָאיב ןיימ וצ ןכירטש; יד ןיא אטוג עלעדנעמ

 ןכַאז עכלעזַא ,ןרָאװעג ןבירשרַאפ טשינ ץעגרע ןיא זיא גָאטסטרובעג ןיימ : טגָאז (92
 -טעטש עניילק יד ןיא ךָאנ טרפב ,טַאהעג ןעניזניא טשינ ,ןדיי ,זדנוא ייב לָאמַא ןעמ טָאה
 ןוא ,1826 רָאי ןיא ןרָאװעג ןריובטג ןב ךיא זַא ,ןעמונעגנָא רימ ייב רעבָא זיא'ס ,ךעל
 ."רעבמעצעד ןט-20 םעד גָאטסטּרובעג ןיימ טמיטשַאב טָאה עילימַאט ןיימ

 -ָאלאליפ ןוא עסערפ ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ ןָאקיסקעל, ןייז ןיא ןעזייר ןמלז
 :קכס ַא רעטנוא |זיא| טרובעג ןייז ןופ עטַאד עיונעג יד; :טביירש (1928 ,ענליוו) *עיג
 ,/1826 ןליטס רעטלַא| רעבמעצעד רעטס-20 רעד סע זיא עילימַאפ ןייז ןיא הלבק סלַא
 זטס-20 םעד ןרָאװעג טרעייפעג רעּבָא זיא לבוי רעקירָאי-75 ןייז, זַא ,וצ רע טיג ייברעד
 1835 רעבמעצעד ןטס-20 םעד ןריובעג זיא רע זַא ,סע טניימ ,1910 רעבמעצעד
 יװ ןוא טלייצרעד אנריּפאּפ |.י .א) ריע-ןב ןייז יוש : רעטייוו טביירש ןעזייר .ז ןוא
 7877 רָאי ַא ףיוא ןעוועג רעטלע דע זיא ,ןקילַאיב .נ .ח טגָאזעג טָאה שטיװָאמַארבא .י .ש

 ןסייו רימ, :ױװַא (1926 ,עגנַאקיע) "ט"ומ עלעדנעמ, ךוב לייז ןָא טביוה רעגינ .ש
 ,ןרָאװשג רטשנ ןזיא שטיװָאמַארבַא בקעי םולש ןעוו ,העש יד וליפא ,גָאט םעד טָארוקא
 -מעצעד ןט*8 -- ח"ערת ,וילסכ ג"כ ,טכַאנרַאפ רעגייזַא 5 םורַא ,תבש ןעוועג זיא סָאד
 "רעלרפ יד קידנריטיצ ןוא 7 ןרָאװעג ןריובעג רע זיא ןעוו רעבָא .סעדָא ןיא ,1917 ,רעב
 ןרָאװעג ןריובעג זיא רע זַא ,עיפַארגָאיבָאטױא ןייז ןיא ןעלעדנעמ ןופ תורוש עטכַארבעג
 -רַאשז ןופפ) תונורכז ענייז ןיא טלייצרעד ווָאנבוד .ש סָאװ ,רעגינ .ש טגנערב ,1836 ןיא
 רעסיורג ַא ןעוועג זיא ,רעכיירש רעסעדָא יד ,ןעמעלַא זדנוא ייבש זַא ,("שידיי וצ ןַאג
 רעטלע ןטלַאהעג ןדיז םעד טָאה ןעמ :גנונעכער רעד ןֹופ טייקיטכיר ועד ןיא קפס
 ךָאנ טָאה --- טגָאז ןעמ, : ווָאנבוד ,ש וצ טיג רעטייוו ןוא * . . .רָאי עכעלטע עשּפיה ףיוא
 --. ,שטיװָאמַארבַא ליאאכימ ןוז ןייז טרעלקרעד ,רבק םענעפָא טייב ,טיוט טעלעדנעמ
 *? טטייו יועוי ,92 עצנַאג זַא ,ןגָאז ערעדנַא ,רָאי 82 ןעוועג טלַא זיא עלעדנעמ .טגָאז ןעמ
 ןזייווַאב שטקערידניא יד טיול; זַא ,רעגינ .ש טגנערב ךוב ןייז וצ "ןעגנוקרעמנָאא יד ןיא = |
 עג ןריובעג ןבָאה עלעדנעמ לָאז ,קישטײבָאוָאװ .א רעשרָאפ ןשידיי-שיטעווָאס םעד ןופ
 ןטנייז ןזייװַאב עטקעריד ןייק רעבָא ,1826 טשינ ,1826 רעבמעצעד ןטס*20 םעד ןרָאװ
 "םעמע רעדא -- "? ןרָאװעג ןריוכעג עלעדנעמ זיא ןעוו --- קישטייבאראוו .א) ָאטשינ
 -יוא ןייז ןופע -- רעגינ .ש רעטייװ טגָאז -- רעבָא ,(1936 ,רַאונַאי ןט"29 ,עװקסָאמ
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 |ךוב רעזדנוא ןיא טייז עז| דראנייד םירפא וצ ווירב |ןשיאיירבעה} ןשיפַארגַאיבָאט

 .רָאיטטרובעג ןייז רַאפ 1935 רָאי סָאד ןטלַאהעג טָאה {עלעדנעמ} רע זַא ,ןעז וצ זיא

 ןב/ :עלעדנעמ טביירש ,1877 רעבמעטּפעס ןט1 םעד טריטַאד ,ווירב ןקיזָאד םעד ןיא

 רע זַא ,סע טסייה ,(293 יז) *רָאי 42 עלַא טציא ןיב ךיא -- ,?םויה יכנא םיעבראו םיהש

 .1835 ןיא ןריובעג זיא
 ,"השדהח תיױבעה תורפסה לש הירוטסיה, ןייז ןיא) טביירש רענזיולק ףסוי .רד

 -ַאב עילימַאפ-עלעדנעמ יד טָאה ױמס ןכלעוו ףיוא ,יונעג טשינ ןטייוו רימ זַא (6 ךרכ

 םעד -- ליטס םעייג ןטיול ןוא) 1925 "עבמעצעד ןט-20 םעד גָאטנויױבעג ןיז טטיטש

 רענזיולק .י .רד .עטַאד רעד-טָא רַאפ רוסי ַא ןעוועג זיא רעכיז רעבָא .(1926 רַאונַאי ןט-2

 עלעדנעמ יװ םעד ךָאנ, זַא ,(?וירפוסו רוד; ןייז ןיא) טביירש יקצינבאר .ח .י סָאװ טגנערב

 .* ,רד ...71881 ןיא ,רָאי 50 ַא ןעוועג טלַא זיא רע ןעוו ,סעדָא ןייק ןרָאװעג לגלוגמ זיא

 רָאינריױבעג עגעמונעגנָא סָאד טציטש ןוא עטַאד-ןריובעג יד ּפָא רעבָא טגערפ רעגזיולק

 רע ואוו ,'זראנייד םירפא וצ ווירב ןטנָאמרעד סעלעדנעמ ןופ ןזיײװַאב טגנערב רע ,5

 ..?טַאהעג הנותח טא רע ןעוו רָאי ןצכַא ןַא ןעוועג טלַא זיא רע זַא ,טנַאמרעד
 משינ ןוא ,1826-1835 ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא בקעי םולש זַא ,זיװַאב ַא ךָאנ ןוא

 1849 ןיא ןברָאטשעג זיא ,1807 ןיא ןריובע: ,עדיורב השמ םייח 'ר רעטָאפ ןייז .רעירפ

 רעד טימ רעמ סע טמיטש .רָאי 13 ַא ןעוועג טלַא ןַאז זיא בקעי םולש ןוא --- ,0

 ,1831 טימ רעדָא -1826 טימ טשינ ןוא ,1826-1825 ןופ עטָאדן'ויובעג
 ױזַא -- ,ןרעטלע טנייז ייב ןוז רעטסטלע רעד ,רוכב רעד ןעוועג זיא בקעי בולש

 ,"דגיק טעביז סלַא ןייובעג; זיא רע זַא ,טגָאז ןעזייר ןמלז ןוא רענזיולק ףסוי .רד טביירש

 ןרעטלע ענייז ןגעוו טדער עלעדנעמ יאוו ,"סמייח 'ר המלשק ןיא ָאד זיא ףיורעד ךמס ַא
 עשידיי ןייק טשינ ,ערעדנַא ןעוו ,ןרָאי עגנוי עטכער יד ןיא ךָאנ..., :טביירש רע ןוא
 -ָאפ סעלעדנעמ -- השמ םייה) םייח 'ר ןיוש זיא ,ןבָאה הנותח טשרע ןטכַארט ,רעדניק
 ןרָאי ןובשח םעד טיול ,לזמל עבָאב ַא -- בײ ןייז הרש ןוא עדִייז ַא ןרָאװעג { רעש
 ,עטַאט ַא ןיוש ,ןוז ןטסטלע םעד זיב התע תצל דניק ןטעביז םענופ ,קירוצ טנכערעג
 דָאנ טעמכ ,ירפ רעייז ,םינּפַא ,טַאהעג הנותח םייח 'ר טָאה ,לייוורעד ךָאנ טסעק ףיוא
 -טע רעטומ-רעטָאפ ןייז ייב ןעוועג ןצנייז ןבקע זי םִילש רַאפ זַא ,רָאלק זיא'ס *. ..דניק ַא

 ,עטעביז סָאד ןעוועג זיא בקעי מולש יצ ,קפס ַא רעבָא זיאס .רע'זניק ערעטלע עכעל
 א ןעועג טלַא זיא השמ םייח 'ר .ריכב ץייק ןעוװעג טשינ סיוועג זיא רע רעכָא
 ןיא ,השמ םייח 'ר ןופ טיוט ןכָאנ ,ןרָאװעג ןריובעג זיא בקעי םולש ןעוו ,רָאי 3
 ןײרַא ףרָאד ןיא קעויַא רעדניק ערעגניי עריא טימ, רעטומ יד זיא ,רָא* 41 ןופ רעטלע
 ןוא ,"עילוּשַאק ןופ ןעצ טסרַאיוו ַא ,יקינלעמ ףרָאד ןיא רענלימ ַא ,"ןַאמ ןטייווצ ריא וצ
 טנ792 ,עילוּפַאק ןיא ןבילבעג זיא רע .רָאי ןציירד ןעהעג טלַא ןַאד זיא בקעי םולש
 | . ."ןיײלַא ןוא

 יו ,ןרָאי ןייק טנקיילרַאפ טשינ טָאה ס"ומ עלעדנעמ זַא ,דָאלק זיא םעלַא םעד ןופ

 טכַאמעג םיא ןדייז טוצ גנורערַאפ ןוא טפַאעביל ןופ ןוא טניימעג ןבָאז: םיברזקמ ענייז
 ,רָאי 10-8 ףיוא יועטלע

 ױזַא ,ןרָאװעג טרעדנעעג ןענייז ןע ?מָאב"עילימַאפ ן ןייז יוי ןוא עטַאדיױריובעג ןייז יוז ןוא
 -ַארבַא בקעי םולש .םירפס רכומ עלעדנעמ םינָאדייסּפ ןייז טימ ןעמוקעגרָאפ ךיוא זיא
 ,לא וצ "עלעשטנעמ ןיילק, ןייז טקישעג טָאה רע ןעוו ,ןפורעגנָא ךיז טָאה שטיווָאמ
 לרעדנעס ַא םענייא טקנעדעג טנגיי ןייז ןופ טָאה רע) םירטס רכומ לרעדנעס ,םיוטרעד עצ
 ןעמָאנ ןייז סָאװ ,םיוברעדעצ רעבָא ,(עיליּפַאק ןייק ןעמוקּפָארַא טגעלפ סָאוװ ,םירפס רכומ
 םעד טרעדנערָאפ ןוא ךיז רַאפ דובכמוא ןַא רַאֿפ ןטלַאהעג סע טָאה ,רעדנעס ןעוועג זיא
 ...םירפס רכומ עלעדנעמ ףיוא ןעמָאנ



 ןריובעג זיא עלעדנעמ אוו ,עילוּפַאק
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 אמתסמ ,גנוי רָאג ךָאנ טרָאנרױבעג ןייז ןופ קעווַא זיא שטיוָאמַארבַא בקעי םולש
 רעקסנימ ןיא ץעגרע לטעטש שידיי ןפרָאװרַאפ סָאד ,עילוּפַאק רעבָא ,רָאי ןציירד וצ
 לָאמעיק סע טָאה רע ןוא ,חומ ןוא ץרַאה ןייז ןיא ןטינשעגנייא ףיט ךיז טָאה ,עינרעבוג
 -עלטסניק ענייז ןיא ייס טנָאמרעד סע רע טָאה טייהנגעלעג רעדעי ייב .ןסעגרַאפ טשינ
 ענייז ןיא ךיוא ױזַא ןוא ןעגנונעכייצרַאפ עשיפַארגָאיבָאטױא ענייז ןיא ייס ,קרעװ עשיר
 ,ענעגייא ןוא עטנַאקַאב טימ טריפעג טָאה רע סָאװ ,ןסעימש

 -בעה ןיא) טכעלטנפערַאפ טָאה ס"ומ עלעדנעמ סָאװ ,עיפַארגָאיב ןייז וצ ןכירטש יד
 :רעטרעװ יד טימ ןביוהעגנָא רע טָאה ,(1889 ,עשרַאװ ,"ןרכז רפס; ךובלמַאז ןשיאייר
 רעקצולס ןיא ךיז טניפעג סָאװ ,לטעטש ןיילק ַא זיא עילױּפַאק לטעטש-סטרובעג ןיימ ,
 טייקכייר ןייק טימ טשטנעבעג טשינ לטעטש סָאד טָאה טָאג .עינרעבוג רעקסנימ ,זיירק
 רעד רָאנ ,ןטפעשעג ןוא לדנַאה ןייק טימ ןעוועג תכומ טשינ סע טָאה ןוא ןגעמרַאפ ןוא
 ןוא ןלָאט ,ןבעל ליטש ַא ןוא רעדלעוו ענייש ,רוטַאנ ענייש יד ןבעגעג סע רע סָאה רַאפ
 . ..?םורַא רעדלעפ ענייש

 רעייז עלעדנעמ טלָאמ ,עטכישעג-סנבעל סעלעדנעמ זיא סָאװ ,"סמייח 'ר תהמלש, ןיא
 ואוו ,זיוה סָאד סױרַא רע טננערב ייווצ לטיּפַאק ןיא .(עילוּפַא}ק לטעטש סָאד קידניריר
 רעד ,קרַאמ ןפיוא רעזייה גניר םעד ןשיװצ; .טניואוועג ןבָאה רעטומ ןוא רעטַאפ ןייז
 טעמכ ,לקינַאג ַא טימ בוטש ענרעצליה ַא טייטש ....ק לטעטש םעד ןיא ץַאלּפ רעטסנעש
 זיא יז סָאװ ,רעמ טשינ ,טרָאד רעזייה ערעדנַא עלַא יד טימ טלַאטשעג ןייא ,ןָאסַאפ ןייא
 ,עקידלטעטשניילק סָאד .סױרַא סַאג רעד ףיוא טרָאפ טרימשעגּפָא סייוו ,טעװעקניטעגּפָא
 ,ןגָאז ןעמ ןָאק ,זיא רעזייה יד ןופ ייבעג סָאד ןוא ,טּפוהרעביא ןבע5 עשירעטעפטלַא
 רָאפ טינש ןייא ,רעגייטש ןייא טסָארּפ ,לגייפ ייב ןטסענ ןעיוב סָאד ןוא ןבעל סָאד יו
 רעזייח גניר םענופ זיוה ןייא ןלָאמוצּפָא ,ןגעוו רכז ַא ןופ ,ןייז גונעג סעוו סע .ךיילג ץלַא
 רעזייה עכלעוו ןיא ,ןסיוו רעדניק-סדניק ןוָאל * . . .םכיתו"וד ועדי ןעמל .. ..ק לטעטש ןיא
 ,רעדניק יד טימ םענייאניא ןרָאי ערעייז טבעלענּפָא ןבָאה ןוא ןסעזעג ןענייז סעדייז יד
 (11 'ז "טסעק ףיוא ןקלָאּפרָאּפ ןוא עסיורג ןוא עניילק

 -וועשטשיּפ עלַא טימ ּפָא טלָאמ ןוא קעװַא ךיז טזָאל ,רעגייטש ןייז יו ,עלעדנעמ ןוא
 -ץנַאג קידנרעדלישּפָא .ןבעל רעגייטש םענדיב םעד ןוא םיצפה ץלַא יד ,זיוה סָאד סעק
 ךיוא, :עלעדנעמ וצ טיג ,זיוה שידיי ַא ןיא ןענופעג ךיז סָאה'ס סָאװ ,ץלַא ךעלריפסיזא
 עלַא וצ לגוסמ זיא ...ק לטעטש םעד ןיא בוטש סנדזיז ַא זַא ,ןסיוו רעיוניק-סדניק ןוָא=
 ןַא רַאפ ,ךיק ַא רַאפ טניד יז סָאװ ץוחַא .ןבעל סנשטנעמ םעד ןיא ןשינעפרעדַאב םינימ
 ייב קנעב עטקורעגפיונוצ ףיױא טמָאלש ןעמ ואוו ,רעמיצּפָאלש ַא רַאפ ךיוא ,רעמיצ-סאע
 עצנַאג ַא ,ךיוא לקנעש ַא ָאד ךעלנייוועג ריא ןיא ךָאנ זיא ,סנוויוא יד ייב ןוא טנעוו יד
 יד תעשב :לגייב ןוא ןפנָארב רָאנ ָאד זיא ,םינפלד ,םייוג-טָאטש לסיב םעד רַאפ ךָאװ
 עטכָאקעג : ךלימ-לגיופ ןופ טלעטשעגסיוא ןיוש זיא ,געט-קרָאמ יד ןוא רעבָא ם"דיראי
 ..."ךיוא סעלירד טימ שיפ ןוא גנירעה ,רעבעל ךעלקיטש ,רעייא

 ןיא זיא סָאבעלַאב רעטסוי רענייש ַא ןייז וצ; זַא ,עלעדנעמ טביירש רעטייוו ןיא
 .(14 יז) ..."וצרעד הסנרפ לקיטש ַא סעּפע ןוא וק ַא ,בוטש ַא ןבָאה וצ ןעוועג גונעג . .ק

 .שיאור לרעסַאװ ליטש ַא יװ ךעלנייוועג ןבעל סָאד טסילפע עילוּפַאק לטעטש םעניא

= 2: 

 .םעד ןגעװ ןסיװ ןלָאז תורוד עקידנעמוק יד זַא *
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 ךוב"עלעדנעמ סָאד 396

 טייוג זיא סע ..."טשינ ןשטנעמ ןשירפ וייק ןטרָאד טעז ןעמ ,"ןפָאלשרַאפ יװ סעפע
 רַאפרעד ."רעקעלג ןייק טשינ טרעה ןעמ ,טשטָאּפ ןיק טשינ טעז ןעמ ,טקַארט ןופ
 ױעניואוװנײא יד ואוי ,ןרָאי עקיביײא ןופ ה"ות ןופ טרָא ןַא; ןעװעג עילוּפַאק יא יועבָא

 םיטַאבעלַאב טימ לוט זיא ןיולק יז .שדדמה-תיב רעד ואוו ,םידמוק עלַא טעמכ ןענייז
 יי ."ןעגרעל ןוא ןציז סָאװ ,ךעלסעבעלַאב ןוא

 םייח 'ר רעטָאֿפ ןייז ןגעוו גנופַאגרַאפ רערעדנוזַאב ַא טימ טלייצרעד עלעדנעמ
 ,הליהק רעד ןיא ןעמינרַאפ טָאה רע סָאװ ,טרָא ןבושח םעד ןגעװ ,השמ

 ןעמ יו .ןעוועג זיא -- ?סמייח 'ר המלש , ןייז ןיא עלעדנעמ טבייוש --- ,םייח !-,

 הרות וצ ,הסנרּפ רעד וצ ןבעגעגּפָא ןעוועג זיא טייצ ןייז .טייל וצ יא ,טָאג וצ יא ,טגָאז
 אב טשינ ,טרָאד בר רענַָאיואק ַא ןעװעגקעװַא גנַאלנרָאי .ןכַאז עשיטעטש וצ ךיוא ןוא
 רַאֹפ םיקוסּפ טימ ארמג רועיש ַא טסיזמוא ןגָאז ךיוא טגעלפ .רַאפרעד ןרעוו וצ טניול
 טָאה ךַאז ןייק .טױרַא רענעי ,ןײױַא רער ,לופ דימת ןעוועג זיא זיוה ןייז .טייל עגנוי
 וי | ,(15 'ז) *...םיא ןָא ןָאטעג טשינ ךיז

 עקיאיײברעד יד ןוא עילוּפַאק ןייז רעגייטש ןזיטלערּפ ןייז ףיוא טלָאט עלעונעינ
 | יו ,ךעלטעטש
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 ןפ רעטלע ןויב טרָאד טבעלעג ןוא עילוּפַאק ןיא ןריובעג ,ןױעטשנעגרָאמ ףסוי

 ,1955 ,"רוטלוק עשידייפ) ?עילוּפַאק סעלעדנעמ , תונורכז ענייז ןיא טביירש ,רָאי ןצרעפ

 טשרע סָאד טלָאװ ךיא יו ,רָאלק ױזַא ןגיוא יד רַאפ ויש טייטש לטעטש סָאד; זַא ,(10 '3

 יא ,גרַאב םענופ דעטנורַא ןטייז עדייט יד ,גרַאב ןפיוא קרַאמ רעד ...טוָאלרַאפ ןטכענ

 סיקצענאי ;ייברעד טייוו טשינ ךייט רעד ,ןטָאשעצ ןעוועג זיא לטעטש סָאד עכלעוו רעב

 ןבָאה סָאװ ,ןלוש ףניפ יד ;לטעטש טָאד טלגנירעגמורַא טָאה סָאװ ,דלַאוו רעזיאנסָאש

 ד ,ליש עטלַאק י- ,שרדמהיזיב רעטױרג רעד :ןעמענ ערעדנוזַאב ערעייז טַאהעג

 חג 'ר רערורב סעלעדנעמ זיא טָא ןוא . .?עקיגרַאבּפָארַא יד ,לוש עשרעדיינש יד ,זיולק

 ,"םינּפ ןקידובככ ַא טימ דיי רעקנַאלש ,רעכיוה ַא; -- ,שטיװַאמַארבַא

 ןגעו םיטרּפ רעמ טלייטעגטימ זדנוא ןױרעטשנעגרָאמ .י טָאה ,השקב רעו-נוא ףיוא

 2 :זחּפשמ סעלעדנעמ ןגעוו ןוא עיוּפַאק

 רעד רעסיוא ייווצ ןוא טָאטש ןיא גרעב ייווצ טַאהעג טָאה עילוּפַאק ?סעטש סָאד;

 ןגירק וצ ןעוועג זיא'ס ואוו ,ןעמָארק יד ןעוועג ןענייז גרעב יד ןופ םענייא ףיוא  .טָאטשי

 יד ןופ רעזייה יד ןענופעג ךיז ןבָאה גרַאב ןטייז עהייב ףיוא .ןזייא זיב גנירעה ַא ןופ

 גרַאב טייז ןייא ףיוא .ןעמָארק יד טנָאמרַאפ ןבָאה סָאװ ,עלַא יד --- ,םיטַאבעלַאב עגייש

 טייז רעטייוצ רעד ףיא .רעשיסיור ןוא רעשיליוּפ רעד ,סרעטסיולק ייווצ ןעוועג ןענייז

 ןדיי ןעוו ,געט ייווצ טַאהעג רימ ןכָאה םישדח-רעמוז יד רעסיוא ...ןלוש יד -- גרַאב
 ןופ ןרעיוּפ יִד .גָאט-קרַאמ רעסיורג רעד ןעוועג זיא קיטשרענָאד ,טלדנַאהעג ןבָאה

 סָאװ ,טנוויל ךיוא יוװ ,סקַאלפ ,האיבת ןפיוקרַאפ ןעמוק ןגעלפ רעפרעד עקינורַא יד

 יב טפיוקעג ןבָאה ייז ,טעברַאעגסױא טנעה ענעגייא ערעייז טימ ןבָאה סעטרעיופ יד

 ...רעקא ןרַאפ ןזייא לקיטש ַא ,סעקעוושט ,גנירעה ,ץלַאז ,ןיסָארעק -- ןדיי

 וָאנעדיײק ןופ רעלדנעה-דרעפ .לדנַאה"דרעפ ריא טימ טנַאקַאּב ןעוועג זיא עילוּפַאק

 ודנוא טע לָאז ,טַאהעג ןבָאה רימ .דרעפ ןפיוק ןוא ןפיוקרַאפ ןעמוקעג ןענייו קצעלק ןֹוא
 ,ןבעגעג גנוטכַא ןבָאה סָאװ ,םיטננ-ענעשעק עקיאייפ-ץנַאג ,ןייז טשינ עדנַאש ןייק וצ

 ןעבייז טפָא .ןכַאז עטפיוקרַאפ יד רַאפ טלעג רעייז טקעטשרַאפ ןבָאה ןרעיופ יד ואוו
 ולֲאֹפ טכלעזַא ןיא ןוא .טלעג ןָא ןוא ןכַאז ןָא םיהַא קירוצ ןרָאפע; ןרעױּפ יד עקַאט
 ,ןגָאװ ןייז ןיא ןפָאלש ןבילבעג ןוא טדוכישעגנָא ךיז ,תורצ ןופ ,רעױּפ רעד טָאװ

. 
2 
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 ילַאב ,ןךיי עמעד רֶא טניואוועג ןבָאה הציּפָארַא ,גרעב יד ןופ ןטייז ערעדנַא יד ןיאק

 ,לוש יד ןענופעג ךיז טָאה ,ּפָארַא-גרַאב ןפיוא ,ָאד .םיבצק ,רעלדנעה-דרעפ .,טעכָאלעמ

 .טנַאװ-הרזמ יד ןעמונרַאפ ןבָאה רעלדנעה-דרעפ יד אוו ,'לוש-גרַאבּפָארַאפ ןעמָאנ ןטימ

 לוש רעה םורַא ייז ןבָאה ןעוװועג טשינ ןענייז קרעמ ןייק ןעוו .םישדה-רעמוז יד ןיא

 ןענייז ייז . . .ןטפעשעג ןכַאמ וצ יבַא ,דרעפ ערעייז טימ ןטייווצ ןטימ רענייא ןטיבעג ךיז

 ילב ןעוועג זיא ענשזַאוװ ְךָאו ,'םייחל, ַא טּפָא ןכַאמ ןגעלפ ייז ,הרבח עכעליירפ .ַא ןעיועג

 .העוייח יד .ןיא ןייג זעמ טגעלפ ,ןיפוליגב רָאג ןעועג ןיוש זיא'מ ןעוו ,הרות-תחמש ייֵז

 םָאְט םעד ןָאטנָא ןוא סעמיצ םעד ןסעפיוא .,ןוייוא םענופ ּפָאטיסעמיצ םעד ןּפעלשסױרַא

 יי ר : | . .,פָאק ןפיוא
 ַא ועועג זיא רע לייו ,ןעוועג טשינרָאג זיא לטעטש םענופ גרַאב ןטייווא ןפיוא,

 ,סעטכישעג ענעדיישרַאפ ןעגנַאגעגמירַא ןענייז גרַאב םעד-טָא ןגעוו .רעקיציפש ,רעכיוה

 ליפ ןרָאװעג ןבָארגַאב טרָאד ןענייז המחלמ"ןָאעלָאּפַאנ רעד תעב זַא ,טלייצרעד טעה'מ

 לֵאְמַא טרָאד זיא רעטסיולק ַא זַא ,טלייצרעד ךיוא טָאה'מ ,ןטכַאלש יד ןיא ענעלַאפעג

 .ץיּפש ַא גרַאב רעד טָאװ רעבירעד ,ןרָאװעג ןעקנוועגנייא
 ןגעלפ ןיהַא .רעמיוב עוװאנסָאס ליפ ןעוועג ןענייז לטעטש ןרעסיוא גרַאװ םעד ןיא;

 ,ךעלמייב יד ןופ ךיילג סעֶדעֶגאי יד ןסײבּפָא ,ןסֶע ןכָאנ גָאטײב תבש ןייג ,ךעלגניי ,רימ

 ךיוא ךיז ןגעלפ דימ .טרָאטעג טשינ :!בש םוא ןֶעמ טָאה טנעה יד טימ ןסייֵר לייוו

 ןופ ןטילעג ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ ןגיוצעגוצ טָאה ליזלעוו סָאד .ּפָארַא גרַאב ןעלקייק

 ןבָאה ןרענַָאיצולַאװער יד ואוו טּױא ןַא ךיוא .ןעוועג זיא לדלעוו סיקצענאי .טכוזדניווש

 ,ךעלדיימ ןוא םירוחכ טריצַאּפש  ךיוא .ןבָאה  ןטרָאד . .ןעגנולמַאזרַאפ עמייהעג טריזינַאגרָא

 ,טפנוקוצ רעכעלקילג ןֹוא עביל ןופ תומולח טבעוועג ןבָאװ ייז ואוו

 זיא'ס ואוי ,גרַאב ַא ךָאנ ןביוהעגנָא ךיז טָאה גרַאבּפַארַא טייז רעטייוצ רעד ףי זא,

 -רַאװ} 'איאקסרעטסיימ, יד ןענופעג ךיז טָאה םיא ןגעקטנַא .ןימלע-תיב רעד ןעװעג

 ריאמ ןפירעג םיא טָאה'מ .ןעלעדנעמ ןופ רעדורב ַא ,שטיװָאמַארבַא ריאמ ןופ ןטָאטש

 יד רַאפ ןוא עילוּפַאק רַאפ ךעלגירק ןוא 996 טכַאמעג טָאה רע לייווי ,רעּפעט רעד

 יעגנוטעברַאסױא עגיײז טלעטשעגסיוא רע טָאה געטיקרַאמ יד ןיא .ןרעיוּפ עקימורַא

 ,שלָאװעג טָאה רע .דיי רעכעלרע ןַא ,שטנעמ רעליטש ַא ןעוועג זיא רע .טלעג טזיילעג ןוא

 זיא לבייל ,לארשיב בד ַא ןרעוו עקַאט ןוא ןדמל ַא ןייז לָאז לבייל ןוז רעקיצנייא זייז זַא
 ךיז ןטלעז ןוא הדמתה סוג טימ טנרעלעג טָאה רע ,רעכַאװש ַא ,רעקניניילק ַא ןעזעג

 יב ךימלת רעטסעב רעד ןעװעג ויא רע .ןעיירעליפש ,שלגטיי יד ןיא טקילײטַאב
 ןבָאה רימ ואוו ,רעציזיוש המלש ייב ךיוא ןוא ,סעציא לאכימ ,לוולעהו ייבר ועזמוא

 רעד ןיא טנױעלעג ןוא ,קסנימ ןייק ןרָאפעג עדייב רימ ןענייז ךָאנועד .טנרעלעג עדזיב
 -ןג ַא ןעװעג טלַא ןענייז רימ ...שרדמה-תיב םעניילק םעניא ןוא לוש רעגעוט-רעסַאװ
 ,?רעגניפשטניוו, ןוא 'עשטַאילק, סעלעדנעמ טנעיילעג טשרעוצ ןבָאה רימ ןעוו ,רָאי 4
 רעילוּפַאק ַא רערעזדנוא זיא םירפס רכומ עלעדנעמ זַא ,טסואוורעד ךיז "ימ ןבָאה ןַאד

 .רעטעפ ַא סבייל זיא רע זַא ןוא

 זיא רע .חנ ,רעדורב רעטייווצ טעלעדנעמ ןעועג זיא שטנעמ רעדנַא ןַא רָאג;
 רע .ןָאטצגנָא ןייש ןוא ןייר קייזנעטש .,רעדַאד ַא ,טיובעג-ךיוה ,דיי רענייש ַא ןעוועג
 ןיק טקישעג ןוא האובת ןרעיוט יד ייב טפיוקעגנייא ,רהוס רעסיורג ַא ןעוועג ןיא
 טָאװמ . .טנַאװ חרזמ ןיא תומיענב ןענַאטשעג ,זיולק ןיא טנוַאדעג טָאה רע ,ןס'ירפ
 רע ןיא 'הריפצה, גנוטייצ עקידשדוק-ןושְל יִד טגירק רֹע זַא ,לטעטש ןיא טסעומשעג
 ,ןַאגרַאשז ףיוא ךעלכיב טקורד סָאװ ,רעביירש ַא סעּפע דעדורב ַא טָאה

 טנעדוטס ַא גרוברעטעּפ ןופ םיא וצ ןרָאפ וצ ןעמוק טגעלפ םישדח-רעמוז יד ןיא;
 טריצַאּפשמורַא טָאה טנעדוטס רעד .ךעלּפענק ענעשעמ עקיצנַאלג טימ ,רידנומ ַא ןיא
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 געט עצנַאג טכַארברַאפ טָאה רע .רעזייה עשידיי יד ןיא טקוקעגנירַא ,לטעטש ןרעביא
 סָאד ֹוַא ,טגָאזעג ןעמ טָאה טָאטש ןיא .רעכיב טנעיילעג ואוו ,לדלעוו סיקצענאי ןיא
 ,טלמרומעגרעטנוא ךיוא טָאהמ .עלעדנעמ רעביירש םעד ,רעדורב סחנ ןופ ןוז רעד זיא
 -כָאנ םיא ןגעלפ ,גרַאװגנוי ,רימ .טייקשידיי ןייז טימ גנונעדהָא ןיא טשינ זיא סעּפע זַא
 -יעווינוא רעגרוברעטעּפ ןיא טנרעל סָאװ ,טנעדוטס םוצ טקוקעגוצ ךיז קירעגיינ ןוא ןייג
 טָאה'מ ,רָאטקָאד .{רעשירעטילימ} *רעגעיָאוװ; ףיוא -- ךָאנ ןוא ,רָאטקָאד ףיוא טעטיס
 יא רעהַא ןעימוק רעמוז ןדעי רע טעװ ,ןקידנע טעװ רע רָאנ יװ זַא ,טסעומשע1 ךיוא

 ןיא ןדנוא וצ טמוק סָאװ ,שטיוװָאמולש רָאטקָאד רעד יװ ,עקנַארק יד טסיזמוא ןלייה
 ...רַאפרעד םיא טלָאצ 'אנזאק, יד ןוא ןרעיוּפ ןוא ןריי עקנַארק טלייה ןוא לטעטש
 ,"ס"ומ עלערנעמ ןופ ןוז רעד ,קינעמילּפ סחנ ןייז ךיוא טעװ רָאטקָאז ןיג ַאזַא

 ענעדוישרַאפ ןיא ןעלעדנעמ ךרוד ןלָאװעג טלָאמעג זיא טנגעג ריא ןוא עילוּכַאק
 ןשיפַארגָאיבָאטיױא ןייז ןיא ןרָאװעג טכַארבעגסױרַא סע זיא סרעדנוזַאב ןוא קרעוװ ענייז
 ןופ רָאי 2015 עטצעל יד ןבירשעג טָאה רע סָאו ,"סמייח 'ר המלש/ ןייז ןיא קרעוו
 .ןבעל ןייז

 ןיא עקידעבעל ַא יו תונורכז סעלעדנעמ ןיא סױהַא טמוק עילופַאק לטעטש סָאד
 ןייז ןופ ןױה סָאד .רָאי םענופ ןטייצ ענעדיישרַאפ יד ןיא ,ןטנעמָאמ עטטנדלישרַאפ יד

 ,ןשטנעמ ענעדיישרַאפ םיא וצ ךיז ןעיצ סע ,טקנוּפלטימ ןימ ַא זיא השמ םייח 'ר רעטָאפ
 ןעמ טגעלפ ןעמי 'ר וצק/ .רע טסייװ ץלַא ,הירב ַא זיא השמ םייח 'ר .ןעניוש רַאפ
 יגיא זיא םלוע םייב ...טײהקנַארק ַא סעּפע ,טכַאדעג ָאד טשינ ,תעשב ךיוא ןענוקנָא
 רעגנוי רעד ןוא *...עירָאטקָא- ןיא ןיבמ רעסיורג ַא זיא םייח 'ר זַא ,ןעוועג טדערעג
 עטטגניי יד ןופ טייקכעלגעמ ַא טַאהעג טָאה (םיא טפור עלעדנעמ יװ -- המלש) בקעי םילש
 ךָאנרעד טָאה רע סָאװ ,ןענױשרַאּפ ןיא ןטיט עטסנזיישרַאפ יד טימ ןענעקַאב וצ ךיז ןרָאי
 ,קרעוו ענייז ןיא טלָאמעג טפַאשרעטסיימ ַאזַא טימ

 רעטסואװַאב רעד ,("עיאטישזערעפ, ןיא) שיסור ןיא ,ןבימשעג טָאה עילוּפַאק לטעטש םעד ןגעוו

 ףיוא טצעזעגרעביא ןענ'יז ייז .(1918:1846) אנריפאּפ בקי םהרבא רעקיטירק ,רעביירש רעשיאיירבעה

 יד כױרַא טגנעוב ןוא לטעטש-טרובעג ןייז טלָאמ ָאנריּפַאּפ .(1923 ,עשרַאװ) יקסװָאקאו העוּפ ןךרוז שידיי
 ,יקסואקאמ הרש ןופ תונורכז יד ךיוא עז .טנגוי ןיא טייהדגיק ןייז ךרודַא זיא סע רעכלעוו ןיא ,הביבס
 .19:7 ,או ,"רעטעלביָאוװיי, ,"עילֹוּפאק רעקידָאמַא רלד ןופ ;

 עקרַאמ-סגַאלרַאפ



 םייה רעשעדַא ןייז ןיא עלעדנעמ

 ץענעמאק ןיא ןבעל ןרָאי ךָאנ ןרָאפעגרעבירַא זיא דניזעגזיוה ןייז טימ עלעדנעמ
 "עג טָאה רע ואוו ,סעדָא ןייק 1881 רָאי ןיא ,רימָאטישז ןוא וועשטידרעב ,קסלָאדָאּפ
 טָאה ,סעדָא ןיא ָאד .רָאי 235 עלופ ,(1906-1905) רָאי 2 ןופ סייררעביא ןַא טימ ,טבעל
 עג ךיג זיא סָאװ ,םייה עקידנעטשַאב ןייז ןֿפַאשעג ןוא טלצרָאװעגנייא ךעלדנע ךיז רע
 עשיאיירבעה ןוא םיליכשמ רעסעדָא יד רַאפ רעטנעצ ַא ,"םימכחל דעו תיבא ַא ןרָאװ
 ןכלעוו ןופ ןוא ןכלעוו וצ ,טקנופלטימ ַא ןרָאװעג ךיוא זיא םייה-עלעדנעמ יד .רעביירש
 סָאװ .טלעוו רעשידיי רעד רָאג רעביא ןלַארטש-טכיל ,םעדעפ ןגיוצעג ךיז ןבָאה סע
 ,ןויירק עשיאיירבעה ןיא עשידיי יד ןיא טסזאווַאב ןרָאװעג רעמצלַא עלעדנעמ זיא ,רעטייוו
 ןטימ ןרָאװעג ןפורעגנָא רע זיא -- טלַא רָאי 30 םיוק -- רעטלַא ןייק טשינ ךָאנ ןוא

 (1890 םורָא) רעדניק ןוא יורפ ןייז ,עלעדנעמ

 עקירעביא יד ןוא ןעלעדנעמ קנַאדַא ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ ?עדייז, רעד ןעמָאנ
 ,ענעמוקעגפיוא יד טָא זיא ,סעדָא ןיא טצעזַאב דיז ןבָאה סָאוו ,רעביירש עשיאיירבעה
 ַא ,"ינהור וכרמק ַא ןרָאװעג טָאטש עקידברעמ-םורד ?עטיישרַאפ; ,עקינוז ,עכעלייופ
 ךיז ןעמונעג טָאה יז ןוא ,רעטקַארַאכ ןקיטרַאנגייא םענעגייא ןַא טימ רעטנעצ רעקיטסזיג
 -ייא ריא ןעמוקַאב ןוא ןרעטנעצ-רוטלוק עשידיי עקירעביא יד ןשיווצ ןופ ןליײטסיורא
 .עשרַאװ חסונ ַא ןוא ענליוו חסונ ַא ןעוועג זיא'ס יװ ,עסעדָא-חסונ םעד ,ליטס םענעג
 -נעיליל ,ל .מ ,תילוגרמ השנמ רעסיוא .ךיז טסקַאװעצ סעדָא ןיא הביבסירעבייױש יד
 ,ל .א ,קילַאיב .נ .ח ,יקצינבאר .ח .י ,םעה דחא ,ווָאנבוד ןועמש ָאד ךיז ןצעזַאב ,םולב
 ,דנַא .א ,ריעצ בר ,יקסניוועל

 רכומ עלעדנעמ:שטיוָאמַארבַא .י .ש טמענרַאפ רעביירש ענעעזעגנָא עלַא יד ןשיווצ
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 ןיא טלַאה ןעלעדנעמ רַאפ ײשּפָא רעד ,ץרא-ךרד רעד .טרָא ןרעד ןנוזַאב רָאג ַא םירפס

 ןוא םיא וצ ךיז ןעמ טיצ ,ןכַאש ןייז טימ ,ךיז טימ ןעמונרַאפ ןייז טשינ לֵאו 'וע יו ,ןגייטש

 .ןיבר ַא רַאפ םידימלת יו הביבס ןייז ןיא ךיז טליפ ןעמ

 ליפ ָאד ןענייז רוטַארעטיל רעשידייישיסור ןוא רעשיאיירבעה ,רעשידיי רעד ןיא

 ןופ ןעגנערב ןלעװ רימ .רעביירש ענעדיישרַאפ ךרוד ןנירשעג ,ןקורדניי ןוא תונורכז

 ןעלעדנעמ ןופ דליב ַא זדנוא ןביג סָאװ ,עקינייא זיולב ןעגנורעדליש לָאצ רעסיורג ןעד

 ,םייה רעסעדָא ןוא

 ךוב ןייז ןיא) ?שטיװָאמַארבַא-עלעדנעמ, לקיטרַא ןייז ןיא ,(1941-1860) ווָאנבוד .ש

 סָאװ ,קורדנייא םעד ןוא גנוניואו סעלעדנעמ ױזַא טלָאמ ("שידיי וצ !?ןָאגחַאשז, ןֹופ;

 :שינעגעגַאב רעטשרע רעייז ייב טכַאמעג םיא ףיוא טָאה עלעדנעמ

 ..טָאטש לייט רעמערָא רעד ןיא ,עקנַאװַאדלָאמ וצ טנעָאנ ,'קָאשטלאט , טםורַא ...,

 -אק ַא יװ ןעזעגסיוא ןילַא טָאה סָאװ ,סעמראזַאק ןשיווצ זיוה סיורג טלַא ןַא ןיא ,ןטרָאד

 -דומלת רעסעדָא עטרימרָאפער יד קָאטש ןצנַאג ַא ןעמונױַאפ לָאמטסנעד טָאה ,עמראז

 ו"ָאגָאדיפ .יא .נ טסינַאמוה רעטסואװַאב רעד ןבירשעג לָאמַא טָאה יא ןגעוי סָאװ ,הרוע

 -עסיָאמ ןָאמָאלָאס ןופ גנוניואוו יד ןעוועג זיא קָאטש ןיוא טימ רעכעה .(1881718101

 'ז) "הרות-דומלת רעד ןופ |ישטשוידעיוואז) רעטלַאווּרַאפ רעד ,שטיוָאמַאובַא שטיוועי

 ןעצ ַא ןיוש ןעמונרַאפ עלעדנעמ טָאה עלעטש עקיזָאד יד; זַא ,וצ טיג ווָאנבוד .שי= ,1

 ךיז טָאה, רע וַא ןוא (1890 רָאי ןוֿפ שינעגעגַאב רעד ןגעוו טדער ווָאנבוד .ש) *רָאי

 קיאור ןביירש וצ טייקכעלגעמ יד ןעמוקַאב טָאה ןוא טיורב לקיטש רעכיז ַא ןגָארקעג

 ,(102 'ז) ?טייצ רעיירפ רעד ןיא

 רעקנַאלש רעכיוה ַא .טעניבַאק ןיא םיא וצ ןײרַא ןיב ךיאש : טלייצרעד ווָאנבװד;אש

 טימ ,לדרעב ןיילק ַא טימ ,רָאה עצרַאװש עטכידעג יד ןיא יורג לסיב שּפיה ַא טימ; ;ךַאמ

 -ַאב ןטלַא ןַא יו טסירגַאב ןוא טנגעגַאב ךימ טָאה ,עלעכיימש ביל ַא ןוא ןגיוא עגילק

 -טּפ ,קיטילָאּפ ,רוטַארעטיל ןגעו סעוטש רעגנַאל ַא ןביוהעגנָא ךיז טָאה סע .ךטנַא

 ןיא ןרָאװשג טכעלטנפערַאפ ןַאד זיא סָאװ| .לרעגניטשטניוו ןייז ןגעוו ,סעדָא גריברעמ

 רָאנ ןדער וצ טַאהעג ביל טָאװ עלעדנעמ ...ן|'קעטָאילביב-סקלָאפ עשידיי יד, סע"ש

 יזַא ;טייצ יד טקרעמַאב טשינ רערעהוצ רעד טָאה ,טדערעג טשינ טָאה רע גנַאל יװ

 ןעועג ץלַא ...ןעקנַאדעג יד ןעוועג ןענייז ,לאסקָאדַארַאּפ טפָא שטָאכ ,ףיט ןוא ןייש

 ,סעומש םעד תעשב ,ָאד טָא עקַאט ,רעכיב ןופ טשַאנעג טשינ ,סדמערפ טשינ .סגגייא

 רעברַאה ַא ןיא יװ סעּפע ,רעגניפ ןטימ יוד ַא ,ןרעטש םעד ןשטיינק טימ ,ןפַאשעג

 ,(102 יז) *...אומג רעד יא איגוכ

 טימ ןעמונרַאפ ךיז טָאה סָאװ ,סעדָא ןיא זיירק רעייז ןופ דליב ַא א טלָאמ ווָאנבוד .

 "חסּפ םורַא רָאנ, ,ריטַארעטיל רעשיאיירבעה ,רעשידיי רעד ז ןגעוו םיחוכיוו ןוא כ ןומש

 סָאד .םינינע עשיטילָאּפ ןעמונרַאפ טרָא ןטשרע םעד זדנוא ייב ןבָאה 1821 רָאי ןופ טייצ

 ,תוריזג ערעדנַא ןוא עוקסָאמ שוריג ןֹופ טייצ יז -- חסּפ רעכעלקערש רענעי ןעוועג זיא

 -יפָא ליפ ױזַא טכַאמעגנָא זדנוא טָאה גנוריגער ןייז ןוא רעטירד רעד רעדנַאסקעלַא ןעוו

 -סַאג עטשרע יד ןופ לבוי ןקירָאינעצ םוצ -- ןבוחל רכז ַא סעּפע ,ןעמָארגָאּפ עלעיצ

 -עלַא זדנוא טָאה ץרעמש רעפיט ַא .ןרָאי רע-90 יד ןיא ןטנגעג-םורד יד ןיא זעמָאר;ָאּפ

 :טקנוּפדנַאטש ןייז טול רעדעי ,םיחוכיוו עסייה טריפעג ןבָאה רימ .ןעמונעגמורַא ןעמ

 רערעדנַא רעד ,לארשי:ץרא בֹושי םעד ןקרַאטשרַאפ ןיא העושי יד ןעזעג טָאה רענייא

 -קַארַאכ ןזעידנַארג ַא בורקכ ןעמונעגנָא טָאה סָאו ,עקירעמַא ךָאנ עיצַאװגימע ןיא --

 ןביוהוצפיוא עּפָארײא ןייק עזײר-עיצנַאטיגַא ןַא ןגָאלשעגרָאפ טָאה רעטירה רעד ,רעט

 ךיז טָאה רָאנ עלעדנעמ ןייא ; (גָאלשרָאפ ןיימ) דנַאלסור ןשיטָאּפסעד םעד ןגעק טלעוו יד

 סױרַא רע טָאה לָאנ סעדעי ןוא טקנופדנַאטש ןלעיפיצנירּפ ןייק ףיוא טלעטשעג טשיג
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 א טגָאזעג

 עלע דנעמ יו ,קנעדעג ךיא ןוא ,סעדָא ןיא םָארגָאּפ ַא ףיוא טכירעג ךיז ןעמ טָאה טייצ

 עסיורג יד ןיא ןכַאז יד טקַאּפעגניײיא ןיוש טָאה בייוו ןיימ; :ןָאטעג גָאז ַא לָא א טָאה

 ןופ הווצמ יד ןייז וצ םייקמ מוזמו ןכומ ןיוש ןענייז רימ ,ךעלדער ףיוא סט

 ,((104 '/) *...חרביו

 עינָאלָאק .רעשטייד רעד ןיא רעמוז ַא םענייא ןופ ענעצס ַא טגנערב ווָאנבוד .ש

 רענעי ןיא .. .םיא ייב טשרעהעג ןַאד טָאה סָאװ ,גנומיטש רעד טיול גנוניימ ַא

 ,םי ןצרַאװש ןופ גערב םענייש ןפיוא ,סעדָא ייב ףרָאזטסיל
 -לעוװ ,םכילע-םּולש סעדָא םורַא ןוא ןיא טבעלעג ןבָאה ,1892-1891 ןוֿפ סרעמוז יד ןיא

 ךעלקיגיא ןוא רעהניק ,יורפ ןייז ,עלעדנעמ

 -סױרַא םיא טָאה יײצילָאּפ יד סָאװ ,גורפ ןועמש ,דנַאלסױא ןופ ןעמוקעגקירוצ זיא רעכ

 ,רעמוז םענעיק .יקצינוואר .ח .י ,עלעדנעמ ,ימע-ןב .מ ;גרוברעטעּפ ןופ טקישעג

 ןפיוא רעווש ןעוועג זיא זדנוא ןופ ןדעי ,ןסעגרַאפ וצ רעווש זיא --- ,ווָאנבוד .ש טביירש

 ןעוועג רימ ןענייז עקַאט רַאפרעד ןוא ,ללכה תורצ ןופ ןה ,תורצ ענעגייא ןופ ,ןצרַאה

 גערב ןופ דמַאז ןסייוו ןפיוא עלַא ךיז רימ ןגיילעצ טָא .ןרעדנַא םוצ רענייא ןדנומעגוצ



 ךוב-עלעדנעמ סָאד 202

 ןזיב טיױוטעה ךיז טיצ סָאװ ,דלעפ רעסַאװ ןקידלַאוװעג םעד ףיוא גנַאל ןץ'העש ןקוק ,םי

 יב ךיז ןטיש סע .טמיטשעג טוג סרעדנוזַאב זיא עלעדנעמ .טדער ןעמ ןוא ,לובמַאטס
 ןופ ןעגנולייצרעד עטסנרע לָאמטפָא ןוא ךעלטרעווכיילג ,ןטָאדקענַא :ליומ ןופ לרעּפ םיא
 עטנַאקַאב ענייז ןופ ןטלַאטשעג עשיפיט טימ ןעגנורעדליש עשירעלטסניק ,ןבעל ןייז
 ,ב .א ,לעפייווצ .א) :(לוש-רעניבַאד רערימָאטישז ןיא זיירק-רערעל םעד ןופ סרעדנוזַאב)

 טלָאװ ןעמ סָאװ ,(ערעדנַא ןוא רעוואטסאכוס ,יקסמינָאלס .ז .ח ,רענרעל .י .י ,רעבָאלטָאג
 ,(106-105 זייז) *...קרעוו עטסעב ענייז ןוס ייר רעד ןיא ןלעטשניײרַא טנַאקעג ייז

 ,ןעלעדנעמ טימ ןסעז עגפָא ױזַא ךיא ןיב --- ,ווָאנבוד .ש טביירש --- ,ןטגווַא לפיווש
 -גיפשטניוו,| יאכבה קמעב, ןופ ןעלטיּפַאק שנעבירשעגנָא-טשרע יד ןענעייל םיא טרעהעג
 טמוק טָא ...טנעיילעגרעביא טָאה'מ סָאװ ,םעד ןגעוו ךָאנרעד טסעומשעג ןוא |'לרעג

 רעד וצ סַאג יקסנעפסוא רעד ךרוד ךימ זָאל ןוא טעברַא ןיימ קידנע ךיא ,תושמשהזןיב
 ןופ ענייא רעדָא ,יורפ יד ריט יד ףיוא רימ טנפע סע ,ןײרַא םוק ךיא .הרות-דומלת
 -דומלת םעד ןופ ןרעמיצ עסיורג יד ןיא זיא קיטעמוא ןיא ליטש ...רעטכעט סעלעדנע;נ
 ַא ףיוא ןגיובעגנייא ,עלעדנעמ טציז רעמיצ ןטצעל ַא ןיא ץעגרע ,רעטלַאװרַאפ-הרות

 בָאה ךיא ןוא; :סיוא החמש טימ ףכית רע טפור ,ךימ טקױעמַאב רע רָאנ יוװ ,די-ב;גוכ
 סָאװ ןגעוו ,טסייוו ריא .ךייא טימ ןסעומש ךיז טליוװס !ןעמוק טעוװ ריא זַא ,טליפעג
 ןוא ץלַא ןגעוו סעומש רעגנַאל ַא קעװַא טייג ס ןוא ...?טכַארטעג טשדע בָאה ךיא

 טציא ןוא ןגיוושעג ןרעמיצ עקידייל יד ןיא רע טָאה גָאט ןצנַאג ַא ,קיטנַאק .,ןעמעלַא
 עכלעוו ,ןעקנַאדעג ןופ לוע םעד ןפרַאווּפָארַא ,ץרַאה ןופ ןזערּפָארַא ָאי םיא ךיז טליוו
 טריצַאב ןַאד זיא סָאװ ,ּפָאק ןרַאברעדנואו םעד"טָא ןיא ןבילקעג ךיז קידנעטש ןבָאה
 ןעלטיּפַאק יד ןופ ןענעייל סָאד טמוק ךָאנרעד .ןיורקירָאה רענרעבליז ט טימ ןעוועג
 ףיורַא טקור עלעדנעמ .שינעגעגַאב רעטצעל רעודנוא טניז ןבירשעגנָא טָאה רע סָאװ

 ,ריּפַאּפ-ןגיוב ןסיורג םעד ןגיוא עקיטכיזצרוק יד וצ וצ-טגָארט ,ןרעטש ןפיוא ןלירב יד
 -- -- -- ...טנעײיל רע ןוא בתכ ןקידלרעפ ןטכידעג ַא טימ ןבירשעגנָא זיא סָאוװ

 עשיריל יד ייב .טסקעט ןופ ןסנאוינ עלַא יד טריטנעצקא ,טפַאהרעטסומ טנעייל עלעדנעמ

 ,לטעטש ןופ עיזעָאּפ רעליטש ןוא רוטַאנ רעד ןופ ןעגנובײרשַאב יד ייב סרעדנוזַאב ,'ועטרע
 רעד ךָאנ ,רָאי עגנוי יד ךָאנ ןייועג ַא יו ,טפַאשקנעב ַא עמיטש ןייז ןיא ךיז טרעה

 ,(1157114 ז"ז) *...טלעוו רעלאכרָאירטאּפ

 -ירש רעשיאזירבעה ןוא רעשידיי ,רעשידיי-שיסור רעד ,(1922-1854) ימע-ןב .נ

 סעדָא ןיא טנַאקַאב ךיז ןבָאה ייז .טניירפ עטסטנעָאנ סעלעדנעמ ןופ ןעוועג זיא ,רעב
 טשרעוצ) "הּפ לעבש עלעדנעמ 'ר, תונורכז ענייז ןיא .ןשטנעמ ענעגזיא רָאג ןרָאװעג ןוא
 : רע טלייצרעד (1913 ,ענליוו ,"סקנּפ םעדש ןיא טקורדעג

 ןוא שודק םוקמ ןימו ַא זדנוא רַאפ ןזעוועג זיא סָאד -- ,טעניבַאק סעלעדנעמ 'ר;
 ךיוא ןוא ךעלביל ױזַא ןוא םערַאוװ יױזַא ,ליואוו ױזַא ךיז טליפ ןעמ ואוו ,הרות םוקמ

 טליפעג טרָאד ךיז ןעמ טָאה ןטסעב םוצ .טלעװ רעכעלגעט רעניימעג רע'ז ןופ טייוו ױזַא
 ,רעקידתבשו ַא ,רערעדנַא ןַא רָאג עלעדנעמ 'ר זיא תבש םורָאװ ,בוט-םוי רעדָא תבש
 ַא רע זיא בוט-םוי ןוא ,םינּפ ןייז ףיוא ןסָאגעגסיױא ןצנַאגניא זיא תבש גנוע רעד ןוא
 ןפיוא לכיימש ןקידנוט-םוי ןטוג ןטימ ,רעטגיילעגפיוא ןַא ,רעכייוו ַא ,רעקידמוט-םוי
 ןדמל ַא ,םכח-דימלת ַא לכ םדוק זיא עלעדנעמ 'ר זַא ,ןסעגרַאפ טשינ ףראד ןעמ .םיִנּפ

 סױרַא עלעדנעמ 'ר טּפעלש ,רוטַארעטיל טימ טינ ךיז טמענרַאפ ןעמ זַא .ףירח ַא ןוא
 גנילביל ןרעייט ןייז רעטפָא רָאנ ,ארמג ַא לָאמַא רָאג רעדָא שרדמ ַא רעדָא לכ"נת םעד

 עקידנעטשרַאפ-טינ ,ערעווש ןזייוונָא ,םישודיח ןזייוו ןָא ךייא טבייה ןוא ,לכ"נת םעד --
 ,טוג ןיוש טעז ריא זַא ,ךָאנרעד ןוא ...קיטַאלנ טינ ,השקומ ולוכ זיא סע ואוו ,רעטרע
 ןטכײלַאב וצ עלעדנעמ 'ר ןָא ךייא טביוה ,ןכירקסורַא טינ קוסּפ םעד ןופ טעוװ ריא זַא
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 "רעו רעדָא םיקוספ ערעדנַא קיצנַאװצ טימ קידנכיײלגרַאפ ,ןינע םעד ןרעלקרעד ןוא
 קיטכיל ױזַא ךייא טרעװ סע ןוא רָאלק ױזַא ךַאז יד ךייא טרעוװ גנילצולּפ ןוא -- רעט
 ,"תולעּפתה ןופ רעטנוא טגנירּפש ריא זַא ,ןגיוא יד ןיא

 ןייז ייב ןעלעדנעמ 'ר ייב טליפעג ךיז ןעמ טָאה ליואוו יוװ..., :טגָאז ימע-ןב ןוא

 "עג ַא רָאג ןעוועג זיא ןעלעדנעמ 'ר ייב ןציזּפָא טכַאניב ףלעווצ זיב ...שיט-ביייוש
 דע ךיוא ןוא ,ייווצ זיב ןסעזעגּפָא זיאמ זַא ,טכָא ןכַאמ ךיז טגעלפ'ס .,ךַאז עכעלנייוו

 ויא -- טכַאנ עצנַאג ַא ןריצַאּפש רָאג רעדָא ןציזּפָא ןעלעדנעמ 'ר ייב :.רחשה תולע
 | ."טינרָאג

 קילַאיב .ג .ח ,ווָאנבוד .ש ,עלעדנעמ ,יקצינוואר .ח .י

 : ןעלעדנעמ ייב ךוזַאב ַא םענייז םענייא ןגעוו ימע-ןב טלייצרעד טָא ןוא
 זיא סָאװ ,יינש ןפיט ןסיורג ַא ןיא ןוא טסָארפ ןסיורגו ַא ןיא ,רעטניוװ ,לָאמ ןייא;

 ןיא ןייש יד ןצנַאגניא קידנלעטשרַאפ ,גרעב עכיה עגנַאל יװ ,ןסַאג יד ףיוא ןגעלעג
 הלוח-רקבמ ןרָאפעגּפָארַא ןיב ןוא עלעטילש ַא טּפַאכעג ךיא בָאה ,רעזייה עכיוה-טינ יד
 ,ןצרַאמש עסיורג ןטילעג טָאה ןוא קנַארק רעייז לָאמטסנעד ןזעוועג זיא סָאװ ,ןדייז םעד ןייז

 לָאז ךיא ,ןטעבעג יורפ יד ךימ  טָאה ,ןקנַארק םוצ ןעגנַאגעגנײרַא ןיב ךיא רעדייא
 םייב טצעזעגרעדינַא ךימ בָאה ךיא .םיא טדַאש סָאד לייוו ,ךס ַא ןדער ןוָאל טשינ םיא
 -עג ןוא .ןקיאורמואַאב טשינ ,הלילח ,םיא לָאז ךיא ?,דחפו האריב ןקנַארק ןבענ טעב
 עג טָאה ןסיורד ןיא .זייוונטייצ ץכערק ַא טימ ,לוק ןכַאװש ַא טימ טייהרעליטש טדער
 רעד .טרעטיצעג טָאה ץלַא זַא ױזַא ,טניוװןופצ רעכעלקערש רעד ןזָאלבעגו ןוא טפייפ
 טייטש רעטצנעפ יד רעטנוא זַא ,ןזיוועגסיוא טָאה סע זַא ,טכידעג ױזַא ןלַאפעג זיא יינש
 | | ,טנַאװ עסייוו עכיוה ַא

 ,ןגרָאמירפ ןזיב (1
 .ארומ ןוא דעטיצ טימ (2
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 ןוא רעטצנעפ םוצ ןָאטעג קוק ַא ,טרעקעגמוא קידנצכערק ךיז טָאה עלעדנעמ 'ר

 / .רוטַאנ רעקידרעטניו רעכעלקערש רעד ןופ דליבכ עדליוו סָאד ןעזז
 רָאג ןיוש ןביוהעגנָא רע טָאה ,"ןינבלה יזרא תא 'ד רבשיו ,םיזרא רכוש יד א

 יד ןיא ןוא ,ןרָאװעג ןטכױלַאב גנילצולּפ זיא םינּפ ךיילב ןייז ןוא ,לוק רעדנַא ןַא טימ

 ,לרעייפ ַא ןזיװַאב ךיז טָאה ןגיוא

 םענייש םעד לסיבַא קידנביוהפיוא ,רעטייוו ןביוהעגנָא רע טָאה ,*! רעדליב ערעייז
 ,םיליהת ןופ רעקיטש ןריטיצ ךיוח ןביוהעגנָא רע טָאה טרעטסײגַאב ןוא ּפָאק ןטרעבליזעג

 טָאה ,טריטיצ טָאה רע רעמ סָאװ ןוא .רֹוטַאנ רעד ןופ רעדליב ץלַא ,םיאיבנ יד ןופ
 -רע ץלַא יד טוג ןעק ךיא .זַאטסץע ןיא ןײרַא רעמ ץלַא ,טרעטסײגַאב רעמ ץלַא ןיז רע
 ,טרעהעג ייז בָאה ךיא ןַא ,לָאמטסנעד רעבֶע ,לָאט עלַא טעמכ ייז רעדנואווַאב ךיא ,רעט

 ךיא זַא ,טכודעג רימ ךיז טָאה ,ליומ סנדייז ןטרעטסייגַאב םענופ סױרַא ןענייז ייז יו

 ןוא טייקסיורג רעייז ןענַאטשרַאפ טציא רָאנ בָאה ךיא זַא ,לָאמ עטשרע סָאד ייז רעה

 ,רעכעה ,רעכעה טונימ עדעי ןביוהעגפיוא ךיז טָאה ןיילַא עלעדנעמ 'ר ןוא .טייקנייש

 ןוא גנורעטסײגַאב יד םיא ןיא ךיוא טָאה ןסקָאװעג ןוא ,ןגיוא עניימ ןיא ןסקָאוװעג ץלַא

 בצוח לוק רעתמא ןַא ,רעקרַאטש ןיא רעטסעפ ץלַא ןרָאװעג זיא לוק סָאד ןוא ,רעייפ סָאד

 טדָאש סע לייוו ,קיאור ןביילב לָאז רע ,וניא טגָאז ןוא ּפָא םיא טלעטש טייג .שא תובהל
 טיירש סָאװ ,םי םעד רעדָא -- ,טניװ-ןופצ םעד ןלעטשּפָא טעװ ריא זַא !טנוזעג ןייז

 יד תעשב ,ןדיז םעד ,ןלעטשּכָא םיא ריא טעװ לָאמטסנעד ,ןטנוא טרָאד טשיור ןוא
 ןילַא רע ,ךיא רָאנ טינ ןוא .טקעוועגפ'יא םיא ןיא ךיז טָאה המשנ .עשיטעַאּפ- עס יורא

 .קיאור זגיל ףרַאד סָאװ ,הלוח ַא זיא רע זַא ,ןסעגרַאפ ךיוא טָאה

 ענייז ןופ תונורכז ןיא ןפיטרַאֿפ ןביוהעגנָא ךיז דע טָאה ,ךיז טקיאורַאב לסיבַא;

 ןביוהעגנָא ןבָאה ָאד ןוא .טייצ רענעי ןופ ןשטנעמ יד ןוא ןבעל םעד ןופ ,ןרָאי עגנוי
 רעייז ןיא ןרוגיפ עקיטכעמ עסיורג רערעדנַא רעד ךָאנ ענייא רימ רַאפ ןטערטסױרַא
 ןופ טנַאה רעד ךרוד ןייטשלמױימ ןופ ןטינשעגסיוא יו ,טלַאטשעג רענייש רעצנַאג
 סרעטסיימ עטסערג יד ןופ; .םעניִלַא

 עבלַאה ַא טָאטשנָא .., :ךװַאב םענעי ןופ גנורעד ;ליש יד טקידנערַאפ ימעדזב ןוא
 .העש ריפ עצנַאג ןעלעדנעמ 'ר ייב ןסעזעגּפָא ךיא ןיב ,טרעלקעג בָאה ךיא יוו ,העש
 '...קורדנייא םענופ טשויורַאב ןזעוועג ךָאנ ךיא ןיב ,ןעגנַאגעגסױרַא ןיב ךיא זַא ןוא

 אפוג ןעלעדנעמ ןופ ןוא םייה סעלעדנעמ ןופ דליב ַא זדנוא טלָאמ סע יװ טָא ןוא

 דרוד שיאיירבעה ןופ טצעזעגרעביא ,194 ,"טטנוקוצ,) ריעצ בר-ץיווָאנרעשט םייח .פָארּפ
 ןייגכרוד טפרַאדעג רעירפ ןעמ טָאה 'ןדייזז םוצ ןעמוקנײרַא םייבק :(שטיװָארעשָא .מ
 ואוו ,םירדח עסיורג עטסוּפיטעמכ ןוא ערעטצניפ-בלַאה עכעלטע ןוא ןרָאדירָאק עגנַאל
 ןייא ןופ יװ ,ןעזרעד לָאמַאטימ טייקלקנוט רעד ןיא טָאה'מ זיב ,רענייק טינ ךיז טזייוו'ס
 ,ענעדיי עגנַאל ַא סױרַא טמוק טרָאד ןופ ןוא ,ןייש ַא סױרַא טגָאלש ןסיורג ַא רָאג ריזח
 ןעמוקוצניײרַא ןעוועג הכוז ןיוש טָאה'מ ןעוו ןוא ."ןיוַא, :טנַאה רעד טימ ןָא טזייוו סָאװ
 -עגנייא ױזַא שיט ןסיורג ַא ייב טציז רע יװ ,ןײלַא סיא ןעזרעד ךיילג ןעמ טָאה ,ןיהַא
 רע ;ןּפַאכפיוא טינ ןגיוא יד טימ ןעמ ןעק םענייז ןרעטש ןכיוה טעד יו רעמ זַא ,ןגיוב
 ךיז טקוק רע ןעוו ןוא .םוא טינ ךיז טקוק רע ןוא ןביירש ןיא ןָאטרַאֿפ קרַאטש זיא

 ךעלעמַאּפ רע טקור םעדכָאנ ןוא עלייוו ַא ןטרַאװ טסַאג םעד רע טוָאל ,םוא ָאי ןיוש
 ,ןשטנעמ םעד ףיוא ענייז ןקילבו עפרַאש יד ןָא טלעטש ןוא ןרעטש ןפיוא ןלירב יד ףױרַא
 טינרָאג הליחתכל םיא טלָאװ רע יוװ ,יױזַא םיא ףיוא טקוק רע .ןעמוקעגניירַא זיא סָאװ
 טיג ,"ַאהַא; לוק ןפיוא קידנפווסיוא ןוא ףיֹוא ביוה ַא ךיז רע טיג לָאמַאטימ .טנעקרעד
 טנעקעג טסַאג רעד טָאה ןַאד טשרע ןוא ."טכילע-םולשא ןעמערַאװ ,ןטיירב םעד ּפָא רע
 סעומש א קטווַא זיא םעדכָאנ דלַאב ןוא ,טקואוו ןכיוה ןצנַאג ןייז ןיא ?ןדייזק םעד ןעזלרעד
 טדערעג ןוא טדערעג ןיוש טָאה'מ ןוא
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 :רעטייוו ןוא
 עג טָאה רע ןעמעוו ,ידןופ רענייא ,רעטגײלעגנָא ןַא ןעוועג זיא טסַאג רעד בוא?

 עג; םיא רַאפ טָאה רע זיב טזָאלעגּפָא טינ ןיוש םיא רע טָאה ,"ןשטנעמ עניימש ןכור
 ןבירשעגנָא-יינ ַא ןופ ןענעיײלרָאפ סָאד ןסייהעג םיא ייב טָאה יױזַא ,"הליגמ יד טנעייל
 זַא ,ריּפַאּפ סנגיוב עגנַאל עכלעזַא סעּפע ןעזרעד ךיז רַאפ ןעמ טָאה ןַאד ןוא .קרעוו
 ,ןגירק טנעקעג סָאה טָאה רע ואוו ןסיוו טנעקעג טינ רָאג טָאה טלעוװ רעד ןיא 'וענייק
 ןעוועג זיא סָאװ ,סנייז בתכ עקידלרעּפ סָאד ןעזעג ןעמ טָאה סנגייוב עגנַאל יז ףיוא ןוא
 -ַאּפ ןענייז סָאד וַא ,ןעניימ טנעקעג ןעמ טָאה סנטייוו רעד ןופ זַא ,טלו טביפעגסיוא ױזַא

 יקצינואר .ח .י ,ןויצ זב .ש ,עלעהנעמ ,קילַאיב .; .ח ,יקסניוועל .ל .א

 טָאה טנעָאנ רעד ןופ רעבָא ,עטעקצַאצעגסיוא-קיצנוק עכלעזַא ךעלעכיירטש א ךעלקיס

 ,רָאלק ױזַא סױרַא ןעמוק ,עקידלרעפ יד ,ךעלתויתוא עניילק יד יװ ןעזע גי ןעמ טָאה

 יד ןופ םענייק טּפירקסונַאמ ַא םענייז טָאה רע ןוא .טקַאטעגסיױא ייז טלָאװ'מ יו טקנוּפ

 וליפא .ךיז רַאפ ןענעייל סָאד לָאז רענעי זַא ,ןירַא טנַאה רעד ןיא ןבעגעג טינ טסעג

 טינ םענייק רע טָאה ,רָאפ-טנעייל רע תעב םיא םימ םענייאניא בתכ םעניא ןקוקניײרַא

 לָאמ עלַא ןוא .טרָאוװ ןדעי וצ ןרעהוצ טוג ךיז ןוא ליטש ןציז טזומעג טָאה'מ ,טזָאלעג

 ןטימ טמענַאב רע יצ ןוא םַאוקרעמפיוא וצ ךיז טרעה טסַאנ רעד יצ ,ךיז טוט ָאד סָאװ

 ןעז וצ ,דימלת ַא ףיױא דמלמ ַא יו טקנוּפ ,קוק ןפוַאש ַא ,קוק ַא טּפַאכעג רע טאג
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 .קרעוו םענעבירשגנָא םעד ןיא ךיז ןעניפעג סָאװ ,ךעלעטניּפ עלַא יד ןופ ןיימ םעד לכש

 ןזיװעגסױרַא טינ ןענעיילרָאפ םוצ ךיז ןרעהוצ םייב טָאה סָאװ ,םענעי ןעוועג זיא ייוו ןוא

 -רָאפ רעירפ ךיז טָאה רע יו טיול ,ןזײװסױרַא טפרַאדעג טָאה'מ יװ ,גנורעטסיײגַאב ַאזַא
 סָאװ ,םיזמר ןוא תונוכ עלַא יד טּפַאכעג טינ סעומש םעניא טָאה רע רעדָא ,טלעטשעג
 עטכייל רָאג יד ןופ טינ ןעוועג זיא סָאד ןוא .דייר ענייז ןיא ןטלַאהַאב ןגעלעג ןענייז
 ענייז ןיא :ךעלנייועג טדער'מ יו ױזַא טינ 'עדייז רעד טָאה טדערעג םורָאװ ,ןכַאז
 ,סעּפש ףיוא שינערעהוצנָא ןַא ,הנווכ ענעגרָאברַאֿפ ַא סעּפע ןעוועג קידנעטש זיא דייר

 ,רעגניפ ןטימ קַאנק ַא ןבעגעג ןדער םייב טָאה רע ןעוו ; ןסיוטשנָא ךיז ףרַאד'מ סָאװ
 ןוא .ןסיוא זיא רע סָאװ ןפערט ןוא קנואוו ןפיוא ןייטשרַאפ טפרַאדעג םיא ןעמ טָאה
 -נכַאל ןוא ,דניק ַא יוװ ןכַאלעצ טנעקעג רָאג גנילצולּפ ןיזער ןטימניא ךיז רע טָאה לָאמַא
 ךיוב ןיא עכרוטש ַא ןבעגעג רָאג ייברעד םענייז רעסעומשטימ םעד וע טָאה ,ױזַא קיד

 סָאװ סָאד זַא ,ןסיוו לָאז רענעי זַא ,טניימעג טָאה סָאד ןֹוא ,רעגניפ ןבָארג ןטימ ןיײרַא
 רָאנ ,טעבעבעג ױזַא טַאלג טינ ,טדערעג ױזַא םתס טינ זיא עגרה הזב טרעהעג טָאה רע
 ױזַא טקנוּפ ןוא .ןעייקעצ טוג ףרַאד'מ סָאװ ,ןיימ רעפיט ַא ,ייברעד ןיימ ַא ָאד זיא סע

 לָאז'מ זַא ,רעגייטש ַאזַא ףיוא ץלַא .ןבירשעג ךיוא רע טָאה ױזַא ,טדערעג טָאה רע יו
 -עג רָאנ טָאה רע ןעמעוו טימ ןוא .הנווכ יד ןייז ספות ,טשּפ ַא ןשטיײטניײרַא םעד ןיא
 סָאד ןסױטשנָא ןיילַא ןיושו ךיז טרָאװ ןייא ןופ לָאז רענעי זַא טלָאװעג רע טָאה ,טיזער

 "רעד טינ סָאד ךיא רָאנ ,עטגַאזעג סָאד רָאנ טינ ןּפַאכ ךיילג לָאז רע ןיא עקירעביא
 ,"עטגָאו

 :ןעלעדנעמ טריזירעטקַארַאכ ץיווָאנרעשט .,ח .,פָארּפ יװ טָא ןוא
 ןבעל ןיא ךיוא רָאנ ,ןביירש ןיא רָאנ טינ רעלטסניק ַא ןעוועג זיא עלעדנעמ ;

 רעד ןוא ןייא ןיא טָאה רע .עניב רעד ףיוא קידנעטש זיא רע זַא ,טכויזעג ךיז טָאה סע
 ןוא קינסעכ ַא ןלדג ַא ןוא וינע ןַא ,שירעפיטש ןוא טסנרע ןייז טנעקעג טייצ רעבלעז
 רע טפַאשלעזעג סעמעוו ןיא םעד ןָא טדנעװעג ךיז טָאה ץלַא ,שטנעמ רעקיטומסוג ַא
 ,טסנרע ןעוועג ךיוא ןיילַא רע זיא ןשטנעמ עטסנרע ןופ טפַאשלעזעג רעד ןיא .ןעוועג זיא
 ךיז רע טָאה ,סַאּפש ַא ןכַאמ וצ ביל ןבָאה סָאװ ,עכלעזַא ןופ טפַאשלעזעג רעד ןיא ןוא
 "...שימייה ץנַאג טליפעג ךיוא

 :ןעלעדנעמ ןגעוו טרפ ַאזַא ןוא

 -סיוא רעטסיימ ַא ןעוועג זיא רע .,קיטסַאנמיג ןכַאמ גָאט עלַא טנעלפ עדייז רעד...
 ךיוא .טימרעד ןעמונעגרעביא קרַאטש ךיז טָאה רע ןוא ,קירוצ ףיוא רעגניפ ַא ןגיובוצ
 עדייב ךיז ןבָאה רימ ןעוו ,לָאמ עלַא ןוא .הירב רעסיורג ַא ןעוועג רע זיא ןעמיווש ןיא
 ןוא רעסַאוו ןיא ןצנוק ײלרעלַא ןזיו וצ רימ טַאהעג ביל רע טָאה ,םי ןיא ןדָאבעג
 " ...רעפיטש ַא לגניי ַא יו טקנוּפ ,טיירפעג טימרעד ךיז טָאה רע

 ,טָאה רע ןוא ןעלעדנעמ וצ טנעָאנ סרעדנוזַאב ןעוועג זיא (1916-1859) םכילע-םולש
 -עדליש עלופטכַארפ עכעלטע ןנירשעגנָא ךיוא ,ןעלעדנעמ וצ ווירב ריפ ענייז רעסיוא
 .ןעלעדנעמ טימ ןסעומש ןוא ןכוזַאב ,ןשינעגעגַאב ענייז ןגעוו ןוא ןעלעדנעמ ןגעוו ןטגנור

 םעד דובכל טלייצרעד) "םיוב רעד זיא ןייש יווע גנולייצרעד רעקיצרַאה ןייז ןיא
 : םכילע-םולש טביירש (גָאטנריובעג ןטס-75 ןייז וצ ,עלע-נעמ 'ר ןדייז

 טיױ-טעה סױרַא ,לחומ טייז ,םיא טימ טייג ,ןענעק טליוו ריא ביוא *ןדייז םעדש
 ,עקלומרַאי-למיה רעד רעטנוא ,טפול רעיירפ רעד ףיוא טרָאד ,סױרַא טָאטש רעד רעטניה
 ,לבלעק ַא ךיז טרעטיפ סע ואוו ,לזערג ַא טצָאוּפש סע ואוו ,םיוב ַא טסקַאװ סע ואוו טרָאד
 סע ואוו ,לכייט ַא טפיול סע ואוו ,לימ ַא טיירד סע ואוו ,דלַאוװ ַא ךיז טנירג סע ואוו
 סע ואוו ,לכרעפ ַא טרעטַאלפ סע ואוו ,לקירוועוו ַא טגנירּפש סע ואוו ,לגיופ ַא טעקוק
 ןוא ערטסַאילַאכ עצנַאג ַא ןעמונעגפיונוצ ךיז ןבָאה ךעלעגילפ  ואוו ,ןקירעשייה ןרעצומש
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 וצ שינעביול ַא ּפָא ןביג ,הריש ןגָאז ןוא ,ךיז ןענעמדיוו ןוא ,ךיז ןגיוו ןוא ,ןעמושז
 ןטימ ןענעקַאב טשרע ןטרָאד ךיז ריא טעװ ,ןעמענ םיא ריא טלָאז ןיהַא ,ןיהַא --- טָאט
 .זיא !עדייז רעד רעוװ ,טַארוקַא ןרעוו ריואוועג טשרע ןטרָאד ריא טעוװ ,'ןדייז;

 .טסניק םענדָאמ ַא יא ,רעקנעד ןפיט ַא יא טייצ ןייא ןיא ךיז רַאפ ןעז טעװ ריאק

 סטָאג ףיא ךייא טימ ןצעוקעװַא ךיז טעװ רע ןוא .רוטַאנ רעד ןופ דניק ַא יא ,רעל
 טלקיװצַאב ןוא טלקנערּפשַאב זיא סָאװ ,ערדלָאק רעקידנעקעמש רענירג רעד ףיוא ,דרע
 ןגָאזסױרַא ךייא ,ןײרַא למיה ןעיולב ןיא קידנקוק ,טעוו רע ןוא .ךעלטייווק ײלרעלַא טימ

 -רעד ךייא טעװ רע ןוא ,דליב קידעבעל ַא ןלָאמּפָא ךייא טעװ רע ןוא ,קנַאדעג ןפיט ַא
 ,ץיוו ןשידיי ַא ,ןפרַאש ,ןגולק ַא ןגָאז ךייא טעװ רע ןוא ,לָאמַא ןופ השעמ ענייש ַא ןלייצ
 רעכיילג וצ ןכַאמ ךייא טעװ רע ןוא ,לוק ַא ףיוא קיכליה ןכַאלעצ ךיז טעװ רע ןוא
 ךָאנ יוװ ,טוג ױזַא ןליפ ךיז טעװ ריא ןוא ,ךעליירפ ןוא קידנכַאל ןוא קידנעקנעד ,טייצ
 ,טסואוועג טינ רעירפ סָאד טָאה ריא סָאװרַאפ ,ןָאט גנַאב ךייא טעוװ סע ןוא ,טינ לָאמנייק
 לטפיטשיילב ַא ךיז טימ טּפַאכרַאפ טינ טָאה ריא .סָאװרַאפ ,ןנָאה הטרח טעװ ריא ןוא
 עקידעבעל עקיזָאד יד טימ ,ןעקנַאדעג עפיט עקיזָאד יד ךיז ייב ןביירשרַאפ וצ ףיוא
 עגולק עפרַאש עקיזָאד יד טימ ,לָאמַא ןופ תוישעמ ענייש עקיזָאד יד טימ ,רעדליב
 עלעדנעמ רעד טינ זיא ןבעל םעניא םירפס רכומ עלעדנעמ רעד ,ןיינ .ןציװ עשידיי
 ,"ךוב ַא ןיילַא זיא ןבעל ןיא םירפס רכומ עלעדנעמ .,ךוב ןיא סָאװ ,םירפס רכומ

 ןרעטנוא ןעלעדנעמ ןופ תונורכז לכיב ַא טכעלטנפערַאּפ 1922 ןיא טָאה רואינש .ז
 ןוא ןעלעדנעמ ןופ תוישעמ טלייצרעד טָאה רע ואוו ,"לַאװק סנדייז םעד ןופ, ןעמָאנ
 טָאה ייברעד ןוא ,ךעלטרעווכיילג ןוא םילשמ ,ןעגנוגָאזסױרַא ענייז ןבעגעגרעביא טָאה רע
 ןגיוא עניימ רַאפ, :ןָא רואינש .ז טביוה תונורכז ענייז .אפוג ןדייז םעד טלָאמעג רע
 עווירג רענרעבליז רעד טימ ּפָאק-רעטקַארַאכ סנדייז םעד ,קידעבעל יװ ,םויה דע טייטש
 -גנָאל ,ןעסביא ,ָאגוה טימ הרוש רעקיטכערֿפ ןייא ןיא קעװַא םיא טלעטש עכלעוו ,רָאה
 עשיטסַאלּפ עכעלגעווַאב עני ךָאנ עז ךיא .ןכיילג רעייז ןוא ווענעגרוט ,יָאטסלָאט ,ָאלעּפ
 קוק ןייז ,עלעכיימש ןייז ,ןרעטש ןכיוה ןייז ,טכיזעג ןשירפ ,ןקיזָאר ןייז רעביא ןשטיינק
 ץיּפש ןקידוועריר ןייז רעביא ןעייג עכלעוו ,ןסאמירג ןוא סענימ יד ,ןלוקאּפש יד רעביא
 ץרַאטש ענייז .טונימ ןייא ןיא ןעגנורעדנערַאפ ןעצ ףיוא קיאייפ ןעוועג זיא סָאװ ,זָאנ
 -ךעד ןוא .דליב קידנסַאּפ ַא ךָאנ ,טרָאװ קידנכַאּפ ַא ךָאנ טכוזעג טָאה רע ןעוו ,סעזָאּפ
 -נָאלב רעד ,ליומ ןייז ןופ ןעלקניוו יד ןיא קורדסיוא רעכעלטפַאשנדייל רעד -- ייב
 עקידנעלכיימש ןיא טמַארעגנייא -- ןגיוא עצרַאװש עניילק ענייז ןיא רעייפ רעקיזנעשזי
 ..."ךעלעשטיינק

 טשינ ךיז ןלייא עטנעָאנ ענייז עלא סָאװ --- ,רואינש .ז רעטייוו טביירש --- ,דָאש ַאװ
 ,ןילַא ןדייז םענופ טרעהעג ןבָאה ייז סָאװ ,םזירָאפַא ןדעי ,קנַאדעג ןדעי ןענעכייצרַאפ וצ
 זיא סָאד .הניבס ןייז ןיא רעדָא ןעמַאזוצ םיא טימ טבעלעג ןבָאה סָאװ ,ערעדנַא ןופ
 םיברוקמ ענייז עלַא ךיז ןטלָאװ .רעסעמ ץיּפש ןפיוא רָאנ ןרָאװעג) ןָאסעג רעהַאזיב
 -וצ ַא ,דנעב ענעבילקעג עכעלטע ענייש ךָאנ טַאהעג רשפא רימ ןטלָאװ ,ןעמונעג וצרעד
 רעד עכלעוו ,יד יוװ עטנַאסערעטניא רעקינייו טשינ -- ,ןטפירש סעלעדנעמ וצ בָאג
 ..."ןפַאשעג רעדעפ רענעגייא ןייז טימ טָאה עדייז

 ןעוו ,לָאמטּפָא. : טלייצרעד לָאמ ןייא םיא טָאה שלעדנעט יו רעביא טיג רואינש .ז
 -מורַא ףרַאש ןוא ץרוק לָאז סָאװ ,קורדסיוא ןַא ,טרָאװ ַא ךוז ןוא ביירש ןוא ץיז ךיא
 -סיוא ךס ַא ,ךס ַא ,רעטרעוװ ךס ַא ,ךס ַא ןייגוצ ןעמוקו ,ןגָאז ליוו ךיא סָאוו ,סָאד ןּפַאכ
 .עגנערעש ןייא ןיא רימ ןגעקטנַא סיוא ךיז ןלעטש ןוא .. .ןעמינָאניס ,ןקורד

 -ַאמ ןָא עבָארג ,עיור : רעטרעװ ענעדירפוצ ךיז טימ ,עטַאז סיוא ךיז ןלעטש סע;
 -סוחי ,עצלָאטש :;עטברָאפעגנָא ,עטצוּפָאב ךייר . . .םיצקש ,רעטרעוו עשירעפיטש ; ןרינ
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 ..םיכלמ רעטרעוו ,רענייגיצ רעטרעוו ;טנעה יד ןיא ןעלטעצ:םַאטש עטלַא טימ ,עקיד
 ,ןעלכיימש ערעדנַא .טייז רעטסנעש רעד ןוֿפ ןזײװסיױרַא רימ ךיז ליוו ייז ןופ 'ועדעי
 -סוהי יד *"!עלעדנעמ ,ַאיסטַארַאטס דַאר, :טטסעשט ּפָא ןביג ערעדנַא ,ןעלטעב ערעדנַא
 -נעמ, :ןטרָאגניו ןיא ןטַאט םייב יו ,הבחרהב ךיז ןצעזעצ עכייר יד ,עטַאז יד ,עקיד
 ,ּפעק ןביז טימ ןייז טסעוװ וד זַא ,עלעדנעמ ..!ןעמולסיוא טשינ וטסנעק דימ ןָא ,עלעד
 טסעװ וד וַא ,ןפָאלש קיאור ןָאק'כ ,עלעדנעמ . ..!ןעיײרדסױרַא טשינ רימ ןופ ךיז וטסעוו
 "! ןקעוופיוא ךימ ,ןייז ?חומ וטסעוו ,ןפרַאד

 לקינייא ןייז טנרעל עלעונעמ

 "יב יד רעטניה טשטעוװקרַאפ ,עטָאר רעקיברַאפ רעד רעטניה ,ואוו-ץעגרע רָאנ;,

 ,סנדײשַאב ַא .עלעטרעוװ טמעשרַאפ ַא ,ךעבענ ,ךיז טייטש ,רעטרעװ עכייר ןוא עקיכ

 טימ םלוע ןַאזַא ןשיוצ טכעלש ךיז טליפ סע .סקידרעטיצ ַא ,סטרַאצ ַא ,סניילק ַא

 ןגיוא יד ןיא םיא ןעייטש ןרערט ...לכעליימ ןיא לרעגניפ סָאז .םיריבג
 קנואוו ַא םיא ביג ןיא ןטנערוקנָאק ענייז עלַא ןייטש ךיא זָאל -- סע ךיא עזרעד;
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 1טשינ ךיז םעש !רעקניניילק ,רעהַא רָאנ םוק ,ָא; :רעגניפ ַא טימ ןוא גיוא ןַא טימ
 . "4!'ךיִד רָאנ ,ןבָאה ךיא ףרַאד ,רעקנירעייט .,ךיד רָאנ ! ױזַא טָא ,רעטנעענ .רעטנעענ

 ףיוא זיא ןורכו סעלעדנעמ? זַא ,רעביא טיג רואינש .ז סָאװ ,טנַאסערעטניא ןוא
 ןיא ךייר ,קרַאטש ןבילבעג רעבָא זיא גנולעטש:רָאפ ןייז . . .ןרָאװעג ךַאװש רעטלע רעד
 טפָא םיא ןגעלפ רַאפרעד .טרָאװ ןייז סיוארָאפ ןפיול טגעלפ ןוא ןברַאפ ןיא ןוא רעדליב

 םעד ףיוא עיגָאלָאנימרעט עטסכַאפנייא יד ,רעטרעוו עטסכעלנייוועג יד ןלעפסיוא לָאמ
 "צולּפ ןוא ;רעייפ טימ ,קיציה ,קידנעטש טעמכ ,רע טגעלפ ןדער .טיבעג םענעי רעדָא
 .ןרעטש ןכיוה ןפיוא טנַאה יד ,טכַארטרַאפ יו ןייטש ןביילב ןוא זעלמַאטש ןבויױהעגנָא גניל
 ...ונ ,ונ :ןעמָאנ ןקידנלעפ םעד ,טרָאװ עקיטכיר סָאד ןּפַאטנָא ןריבורּפ טגעלפ רע

 רע זיב ,טיירב ױזַא ,גנַאל ױוַא .ךיז ןענָאמרעד ןפלעה םיא לָאז ןעמ ,ןטעב לָאמ טפָא
 ,ץלָאטש ןליטש ַא טימ ןָאט גָאז ַא ןוא טנַאה רעד טימ ןָאט ךַאמ א סָארדרַאפ טימ טגעלפ
 :עלעכיימש טעדוסרַאפ ַא טימ

 | | | ...?טיײצ עירק יד ---;
 ךיז טכערב ןוייא סָאד ןעוו ,ךייט ַא ןופ דליב ַא ןבעג טניימעג רע טָאה טימרעד;

 םעד ןרַאּפשרַאפ יז זיב) ,רערעדנַא רעד ףיוא ענייא טסַאה טימ ןָא ןפיול סעיוק ןוא
 .םָארטש

 ןיא ןפָאלעגנָא ױזַא ןענייז תונורכז ןוא רעדליב יד ,טסייה'ס --- *!טייג עירק ידש
 זיב ,ןטר אוּפָא רע זומ הרובג תמחמ רָאנ ,טיײקכַאװש תמחמ טינ ןוא . . .ּפָאק ןטלַא ןייז
 '...ןעײרפַאב ךיז טעװ ןורכז רעד ןוא ןעמענעצ לסיבַא ךיז ןלעװ רעדליב יד

 ,ןשטנעמ ענעגייא ןוא עטבילַאב סנדייז ןופ ןעוועג זיא סָאװ ,(1924-1873) קילַאיב .נ .ח

 .רַאפ לסיב ַא ןעוועג זיא רע זַא ,ןפָארטעג וליפא טָאה רעטניוו םוא; זַא ,רעביא טיִג
 חיר םעד טקעמשרעד טָאה רע ןעוו ,רעמוז רעבָא .ןגָאלשעג זיא טסייג ןייז ןוא טענַאוװ
 עצנַאג ,ןעוועג יו ש"רפ ןוא קרַאטש ןרָאװעג ןוא טילבעג קירוצ רע טָאה ,דלעפ ןופ
 רע ואוו ,םי םייב ןגיל סָאװ ,רעדלעפ-עשטַאד יד ףיוא ןריצַאּפשמורַא רע טגעלפ ן'העש
 -םיוא ןַא טימ רעטקערטשעגסיוא ןַא ןריצַאּפש טנעלפ ,גנוניואוו-רעמוז ףיוא ןציז טגעלפ
 טנַאה ןיא ןוא ןעזעגסיוא רע טָאה אישנ ַא יו ןוא רעקידנענייש ַא ,ּפָאק םענעביוהעג
 םעד רעדמערפ .ַא טזיב וד בוא .רעטיײלגַאב רעקידנעטש ןייז --- ןקעטש רעקיד ןייז ---
 ביוא רעבָא .טשינ םיא רעטש ןוא טנעמָאמ םעד ןיא םיא ןופ ּפָא ךיז עשז"קור -- ןדייז
 רע יװ --- טייז רעטכער ןייװ וצ וצ ייג --- רעשימייח ַא ןוא ױרעטנעָאנ ַא םיא טזיב וד
 -יד ,םיא טימ ייג ןוא -- לסיבַא טשינ טרעהרעד רעוא קניל ןייז -- ,טַאהעג ביל טָאה
 םיא ףיוא טור סע ןעוװו טנעמָאמ ַא ,םימחר ןוא ןוצר תעש ַא םיא ייב זיא העש עקיזָאד
 טוג ,ךעלטנרָא ,וויאַאנ ,גנוי .ַא ןופ ץרַאה סָאד יװ -- זיא ץרַאה ןייז .שדוקה"חור רעד
 וניבא םהרבא ןופ זיוה סָאד יװ ,ןטייז ריפ עלַא ףיוא ןפָא טציא זיא ץרַאה ןייז .דניק
 ךיז ןוצ יװ טדער ליומ סנדייז םעד .דסח ןופ הדמ יד טציא רע זיא ןצנַאגניא ןוא --
 קיטסייג ןצנַאגניא זיא ןוא ,ליטש ןֹוא קידתומימת ,ךייוו טמָארטש ךערּפשעג ןייז ןוא ןיילַא
 ןגעװ ?ץהעש יד ןיא עדייז רעד טשינ טדער סָאװ ןגעוו ןוא .קיטכיל-המׂשנ ןוא ןייר
 יד ןגעוו ןוא טנגוי ןייז ןגעוו .ןקירעשייח ןוא ןגילפ ,לגייפ ןגעוו ,ןעגנַאז ןוא רעמייב
 ןגעו ,תורצ ןוא קעלש ענעדישרַאפ ןגעו .ןבעל ןייװ ןיא ןעגנוריסַאּפ עכעלרעדטואוו
 --- עקיטציא ןגעװ ןוא עקיטייצרַאפ ןגעוו ,ןילָאװ ןוא עטיל ןגעוו ,טָאטש ןגעוװ ןוא ףרָאד
 ;ג ענייז רַאפ ןלַאװק עקי דעבעל ןענייז עלַא ןוא טנַאקַאב גנַאל ןיוש םיאו ןענייז עלַא
 . .ןכערפש

 ,יקצינבַאר .ח .י טניירפ רעטוג ןייז ןעלעדנעמ טלָאמ רעטרעוו ערעדנַא טימ ןוא
 טפרַאדעגא :"רוטַאנ רעיירפ רעד ףיוא עדייז רעדש גנולדנַאהּפָא ןייז ןיא טביירש רע
 טנגעגמוא :רעד ןיא גיעג-ריצָאּפש ענייז ףיוא עלעדנעמ 'ר ןגנוי-טלַא םעד ןעז ןעמ טָאה
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 ייוצ לָאמטּפָא ןוא ,גָאט עלַא ןכַאמ גנַאל-ץהעש עצנַאג טגעלפ רע סָאװ ,םורַא ןוא םורָא
 -סיוא ,ךיילג ,רעטנוט ןוא שירפ .טכעלש ןייז טשינ לָאז רעטעװ סָאד יװ ,גָאט ַא לָאמ

 סיורג טימ רע טָאה ,ןגיוא עקיטכיזפרַאשיץרוק ,ענעפָא טימ ,םיוב-ןזעמלַאּפ ַא יוװ ןגיוצעג
 ,עלעזערג ןוא עלעמילב-דלעפ ןדעי ןיא ןקוקוצנייא קירעגיינ ךיז טרעהעגפיוא טשינ האנה

 -עג םיא רַאפ טָאה רוטַאנ רעד ןיא םורַא ץלַא .עלעגילפ-רעמוז ןוא עלעגייפ ןדעי ןיא

 -עבעל רעד טימ ,ריא טימ ןעמַאזוצ רע ןוא ,ןושל ןייז טימ סעדעי טדערעג ןוא טבעל
 ךיא בָאה טסיזמוא טשינ .טפַאז:טנגוי טימ ,ןבעל טימ לופ ןעוועג זיא ,רוטַאנ רעקיד
 ךיא בָאה רעמוז םעד) גנעג-ריצַאּפש עכלעזַא ייב לָאמ ןייא טשינ םיא ןופ טרעהעג
 ױזַא ליפ ךיא דלַאב יו, : |תונכש רעטנעָאנ ןיא ןעניואוו וצ םיא טימ קילג סָאד טַאהעג

 רעטוג ַא סע זיא ,האנה רעתמא ַאזַא טימ ןסינעג ױזַא ריא ןופ ךָאנ ןָאק ןוא רוטַאנ יד
 בָאה ךיא ןוא טּפעשעגסיױא טשינ ךָאנ ךיז טָאה רימ ןיא לַאװק-סנבעל רעד וַא ,ןמיס
 "..."ףָאי עגנַאל ףיוא טפַאז ךָאנ

 -בעה ןיא) "םעה דחא ןוא עלעדנעמ, לקיטרַא ןַא ןיא יקצינבאר .ח .י רעבלעזרעד
 רע ןוא רעביירש רעסעדָא ייווצ יד ןשיווצ ןכיילנרַאפ עטנַאסערעטניא טכַאמ (שיאייר
 ןופ ערעל ןייז וצ ןוא ןעמעה-דחא וצ ןגױצַאב ךיז טָאה עלעדנעמ יװ .זדנוא טלייצרעד
 .ןעלקיטרַא ןענייז ןיא טקידיײרּפעג טָאה רע סָאװ ,(רעטנעצ רעקיטסייג ַא) *ינחור זכרמ;
 -סייג ַא ןופ טייקיטכיו רעד ןגעוו רמאמ ַא סמעה-דחא טנעיילעגרעביא טָאה עלעדנעמ
 ןַאד דָארג זיא יקצינבאר .ח .י .טגערעגפיוא קרַאטש ןעוועג זיא רע ןוא רעטנעצ ןקיט
 סערדַא ןפיוא רעטרעוו עברַאה טימ סױרַא זיא עדייז רעד ןוא ןעלעדנעמ וצ ןעמוקעגפיורַא
 ,קידנעטש !ןשטנעמ םעדזטָא ,ןלַאפַאב םיא טָאה |טסייג || 'חור, רעדא : ןעמעה-דחא ןופ
 ןוא חור םענופ הרות יד ןדיי יד ןשיוװצ ןטײרּפשרַאפ ןייא ןיא רע טלַאה גָאט ןצנַאג ַא
 ,םלוע לש ונובר .תוחורה-יהלא םעד ןופ ןעמָאנ ןיא ןגָאװ וצ תואיבנ ףיוא טשינ טרעה
 ןיוש זיא קלָאפ עשידיי סָאד זַא ,טכַאד רימ ? טסייג לארשי קלָאפ םעד ןעד טלעפ יצ
 זיא ףוג ַא ןופ טלַאטשעגו ןייק ןוא ָאטשינ זיא ףוג ןייק סָאװ ,הגרדמ רעד וצ ןעגנַאגרעד
 זיא סע יו ,טסייג רעמ ליפ ָאד זיא קלָאפ ןשידיי ןיא ,טרעקרַאפ ,אברדא .ָאטשינ ךיוא
 שטנעמ ַא לסיבַא ךיוא ןייז וצ ןעימַאב ךיז ףרַאד טייצ רעזדנוא ןופ דיי ַא ןוא ,קיטיונ
 "...תוחור ידֹלַא וצ |חור| טסייג םעד לָאמַא ןקיששעװַא ןוא ,םדו-רשב ַא ,ףוג ַא טימ

 -עלעדנעמ ןפיט םעד ,טסיאייסע ןֹוא רעטכיד םעד ,(1958-1881) ןַאמכיפ בקעי ייב
 סנייז ןיא .םייה ןייז ןוא ןעלעדנעמ ןופ ןעגנוביײושַאב עקידנריר רימ ןבָאה ,רערערַאפ
 : רע טביירש (קרעוו סעלעדנעמ רעביא "קיטירק; דנַאב ןיא) ןעלעדנעמ ןגעװ לקיטרַא ןַא

 רעכלעוו ןיא ,עדייבעג-לוש רעסיורג רעד ןופ .טכַאנרַאפ-רעמוז ַא ןעוועג זיא'ס;,
 ,עטיירב טגיילעג ףיוה ןקידיײיל ןרעביא ךיז ןבָאה ,ןרָאי עגנַאל טייז ןיוש טניואוו עלעדנעמ
 יד ךרוד טָאה ,ןסעזעג ןענייז רימ ואוו ,רעמיצ-קעטָאילביב ןיא רָאנ ;סנטָאש ערעכיז
 טפול רעד ןיא ןוא ,למיה:םורחז רערעטיול רעדו טקוקעגניײרַא ךָאנ רעטצנעפ ענעּפָא
 "מוא ןבָאה סָאװ ,ןלַארטש טנװַָא עטיור יד ןופ ביוטש רענעדלָאג רעד טרעטיצעג טָאה
 טציילעג ךיז ןוא ךיז טשטילגעגרעביא ןטייוצ םוצ רעכיב קנַארש ןייא ןופ טקרעמַאב
 ,רעביל ַאזַא ןיא ןעייטש סָאוװ ,םירפס עניילק ןוא עסיורג ןעייר יד ןופ ןעלווָאט יד ףיוא

 ,ייז ןיא טלעטשעגסיוא גנונעדרָא רעמַאזגרָאז

 טינ ךיז ןבָאה סָאװ ,ןיקצינבאר ןוא ןקילַאיב טימ ןעלעדנעמ וצ ךיא ןיב ןעמוקעג;
 ןוא תונתמ עקינייא ןדייז םעד טכַארבעג טציא ןוא לארשי-ץרא ןופ טרעקעגמוא גנַאל
 ןילַא קידנעמענ טינ ,ןוא טייז רעד ייב ןסעזעג ןיב ךיא .םייה רעטלַא רעד ןופ סורג ַא
 -נעמ ןטכַאבָאַאב וצ טייקכעלגעמ יד טַאהעג ,ךערּפשעג םעד ןיא לײטנָא םוש ןייק טעמכ
 ןטבילעג ַאזַא ןוא ,יקצינבאר יוװ ,טניירפ ןטוג ןטלַא ַאזַא ןופ טפַאשלעזעג רעד ןיא ןעלעד
 ןציז טנָאקעג בָאה ךיא סָאװ ,ןדירפוצ ןעוועג ןיב ךיא .קילָאיב יװ ,דימלת ןוא ךבח
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 -יא ןגָארטעג ךיז ןבָאה סָאװ ,תולוק יד ןופ גנַאלק םוצ ןרעהוצ ךיז ןוא טקרעמַאב טינ
 ןעוו ,טייצ רעד ןיא םינּפ סעלעדנעמ ןטכַארטַאב וצ --- סרעדנוזַאב ןוא ,רעמיצ ןרעב
 .עזייר רעד ןופ ןטָאדקענַא עקיטומטוג סקילַאיב טרעהעג רעדָא טדערעג ןיילַא טָאה רע
 "יא עזייר רעד ףיוא ןענַאטשעגסיױוא זיא רע סָאװ ,תורצ יד ןופ טלייצרעד טָאה קילַאיב
 ,לארשי-ץרא ןיא הנידמ-תכמ ןימ ַא ןענייז סָאװ ,ןטסָאט ןוא סעדער יד רעב

 ,טלייצרעד קידנכַאל קילַאיב טָאה -- ,ןגָאלשַאב ךימ טגעלפ סייווש רעטלַאק ַא ---;
 ןופ *'םימואנ; עכעלדנעמוא עגנַאל יד ןרעהסיוא טוומעג ןוא ןסעזעג ןיב ךיא ןעוו --

 ,לָאמ סעדעי עדער רעיינ ַא טימ ןיילַא ּפֶא ךָאנ רעפטנע ייג ָאד ןוא .. .ןגעוו דובכ ןיימ
 סָאװ ,ןיקצינבאר תומה-ךאלמ ןיימ רעביא טנָאקעג טינ ךיא בָאה עטלַא ןַא ןצונסיוא לייוו
 ...ןגיוא יד ןכָאטשעג קידנעטש רימ טָאה

 רָאנ ,סקילַאיב טרָאװ ןדעי ןופ ןלָאװקעגנָא ןוא טכַאלעג ךעלצרעה טָאה עלעדנעמ,
 : טהנעטעג ץלַא ןוא זגורב טשרמולכ ךיז רע טָאה טכַאמעג

 ? אפוג לארשי-ץרא ןגעוו טרָאװ ַא לָאמַא ןרעה וצ ןייז הכוז ןיוש ךיא לעװ ןעוו ---;
 "...'!ריא טסעגרַאפ רקיע םעד ...רבק סלחר רעטומ רעד ןופ דעסעב רימ טלייצרעד

 עשירַארעטיל, יד ןיא טכעלטנפערַאפ טָאה ןַאמכיפ בקעי סָאװ ,לקיטרַא ןַא ןיא
 טעברַא רערעסערג ַא ןופ קרּפ ַא ,(טײצרָאי ןט10 סעלעדנעמ וצ ,1927 ,עשרַאװ) "רטטעלב
 :ןבירשעג רע טָאה ,"ןעלעדנעמ טימ;

 ןייז ןופ ןרָאי עטצעל יד ןיא ךעלנעזרעּפ טנַאקַאב ךימ ךיא בָאה ןעלעדנעמ טימ,
 רעדנַא ןַא רָאנ ןעוועג ןיוש רע זיא רעטלע רעד ןיא זַא ,טינ קפס ןייק זיא סע .ןבעל
 ןעיור םעד ןופ ןכירטש יד ,ענייז ןכירטש-רעטקַארַאכ עטרַאה עקילָאמַא יד .שטנעמ
 -כערּפ רעד תעשב .,ןרָאװעג רעכייוו ןוא רעסַאלב ץלַא ןענייז ,רעגָאז-רסומ ןוא רעפמעק
 ץלַא יד ןכָאלעצ יוװ ךיז ןענייז ,גָאט ןגנַאל סרעלטסניק םענופ העיקש יד ,העיקש רעקיט
 ךיז טָאה למיה רעקיטכַאנרַאפ רעד ןוא ,טגלָאפרַאפ םיא ןבָאה סָאװ ,סנטָאש ערעווש
 טָאה סָאװ ,ןקיטומסיורג םענופ ּפָאק ןרעביא טיײרּפשעגסיױא רעטרַאצ ןוא רערעטיול ַא
 םעד ןיא .ענייז ןרָאי עגנַאל-עגנַאל יד ןופ אשמ רעד רעטנוא ןגיובעגנייא טשינ ךיז
 -רַאפ ַא יוװ ,ןטצעזעג ַא ,ןטרעטיילעג ַא ןעזעג טיא ךיא בָאה העיקש רעקיזָאד 'ועד ןופ ןיישּפָא
 בָאה/כ .גנואילב רעקיבייא ןיא ןענַאטשעג זיא סָאװ ,םיוב ַא יו --- ,טנעמונָאמ ןטקידנע
 תוררועתה ןופ טנעמָאמ ןיא ,ןעורּפָא ןתעשב ןוא טעברַא ןייז תעשב םיא וצ טקוקעגוצ ךיז
 רימ רַאפ זיא רע ןוא -- רָאמוה ןשילידיא ןופ ןטנעמָאמ ןיא ןוא ןעזעג םיא ךיא נָאה
 לָאבמיס ַא יוו-- ןסקַאװ ןקיבייא ןופ ןוא גנואיינַאב רעקיבייא ןופ לָאבמיס ַא יו ןעוועג
 רענעסקַאװעג-ךיוה רעקיזָאד רעד-טָא .,ןעמוק טעוװ סָאװ ,דיי ןוא שטנעמ םעיינ םעד ןופ
 קידנעטש זיא המשנ רעטנוזעג ןוא ןגיוא עקיטכיל יד טימ ןַאמ רענעסקָאװעג-ךיילג ןוא
 רעד וצ ןדיי םענופ ןרעקמוא סָאד ךיז טימ קידנרעּפרעקרַאפ יוװ ,רימ רַאפ ןענַאטשעג
 ןיא םיא וצ ןעמוק טַאהעג ביל בָאה ךיא .ןבעל םענופ ןלַאװק ערעייט יד וצ ,רוטַאנ
 ןציז ,םינּפ ןייז ןופ טכיל םעד טימ ןגיוא עניימ ןקיטעז וצ ןוא ,ן'העש עגנַאל ןציז ,בוטש
 ןוא םיטש רעגטירָאלָאק ןייז ןופ גנַאלק םעד טושּפ ןרעה -- ןכערּפשעג ענייז ןרעה ןוא
 ,ןדּפק לָאמלײט ןוא חקּפ םעד ,ןדייז םעד ןופ רעטכעלעג סָאד ,רעטכעלעג ןקיטפַאז ןייז
 .ןבעגרַאפ ץלַא רע ןָאק ןגעווטסעדנופ ןוא ןגרָאברַאפ טשינ םיא רַאפ זיא ךַאז ןייק סָאװ
 ףיוא גָאט ןופ טמָארטשעג זָאלגרָאז טָאה סָאװ ,ןבעל עקיטכיל עקיזָאד סָאד קידנעעז ןוא
 -ָאד םעד רַאפ ןטעבעג ןוא טשטנעבעג ליטש סע ךיא בָאה ,רָאי ףיוא רָאי ןופ ןוא גָאט
 ןקיטכיל ןעיורג ןייז טימ ,רוטַארעטיל רעזדנוא ,זדנוא טצישַאב יוװ טָאה סָאװ ,ןבעל ןקיז
 ."טכורפ ןייז ןגָארט וצ ףיוא טשינ טרעה סָאװ ,טסייג ַא ןופ טייקרעכיז רעד טימ ,ּפָאק

 ,סעדער *
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 טפרַאדעג טלָאװ -- ,ןַאמכיפ .י רעטייוו טביירש -- ,ןכערּפשעג סעלעדנעמ ןופ;

 ןעוו ,טרענימעג ליפ טרעוװו טרעוו רעייז ןופ םגח ,רוטַארעטיל רעזדנוא ןיא רכז ַא ןביילב

 םעד ךיז רַאפ טשינ טָאה'מ ןעוו ,קימימ עשיטסיטרַא עקידעבשל ןייז טשינ ןבָאה ייז

 םיטש עלופקווח ,ענגָארד יד טשינ טרעה'מ ןוא טכיזעג ןייז ןופ קורדסיוא ןכיירגבראפ

 -מַאלַאק ןוא ךעלטשפ עקידתופירח עגייז וצ שוריּפ רעטסעב רעד ןעוועג זיא סָאװ ,ענייז

 ןייטשרַאפ וצ טשינ זיא ליטס ןקיטרַאנגיא םעד ןָא ,טירָאלָאק ןקיזָאז םעד ןָא .ןרֹוב

 ןיא רָאנ טשינ זיא עלעדנעמ .הפ-לעבש הרות סעלעדנעמ ןופ רעביוצ ןרעיוהעגמוא טעד

 ןצנַאגניא ןעוועג זיא סָאװ ,שטנעמ ַא ןעועג גנידצלַא ןיא רָאנ ,קרעוו ענעבירשעג ענייז

 :לּפנעטש ןקיטרַאנגיײיא ןַא טימ טלּפמעטשעג זיא םיא ןיא ךירטש רעטסנעלק ױעד .ליטס

 םענעגייא ןייז יירט ןעוועג רע זיא ץלַא ןיא ,ןעגנוגעוװַאב ענייז ןיא ,ןדער טרַא ןייז ןיא

 -ָאטסיפעמ סָאד .ןבעגרעביא טשינ טעמכ ךיז טזָאל סָאװ ,םטיר ןוויטקעיב'ס ןייז ,תוהמ

 זַא ,ןזעוו ןייז ןיא טציירקעגרעביא ענדָאמ ױַא ןעוועג ןענייז ןשילידיא ןטימ עשלעפ

 טשינ ןבָאה ,ןבעל ןייז ןופ ןרָאי עטצעל יד ןיא טלָאמעג םיא ןבָאה סָאװ ,רעלטסניק עלַא

 ןַא קידנעייז ןוא ,טריזיליטס ןיילַא ךיז טָאה עלעדנעמ .זעטניט םעד ןּפַאכפױא טנַאקעג

 טשינ זיא סָאװ ,ליּפש ַא סעּפע ןליּפש וצ טרעהענפיוא טשינ רע טָאה ,עבטב טסיטרַא

 ,דלעה ןשירעלטסניק ןייז ,ןילַא ךיז טליּפשעג ךָאד טָאה רע לייוו --- ליּפש רָאנ ןעוועג

 -ַאס ליפ ױזַא ,קזוח טימ טייקיטומטוג ליפ ױזַא ןעוועג זיא ןליּפש ןקיזָאד םעד ןיא ןוא

 ןעוועג זיא םיא ןרעה זַא ,ןעמַאװצ טעטיוװיאַאנ טימ המכח ליפ ױזַא ,רָאמוה טימ ;עריט

 זיא סע .טייצ רעבלעז רעד ןיא טקיאורַאב ןוא טציירעג טָאה סע .סונעג רעטסערג רעד

 ַא ןבעג םיוק ךיז טזָאל סע ןכלעוו ןופ ,שימסיוא רענדָאמ ַא .טסנוק ןוא רוטַאנ ןעוועג

 ,"טבַאמעגטימ טשינ ןיילַא סע ןבָאה סָאװ ,ענעי ףירגַאב

 ,ןייש-טנוװָא םייב ,, ןדייז םעד טרא רעדנַא ןַא ןיא טלָאמ ןַאמכיפ בקעי רעבלעז רעד

 וצ טנעָאנ ןעוװעג זיא רע ןעוו ,ןטייצ ענעדיישרַאפ ןופ ןקורדנייא ענייז רעביא טיג רע

 ןעוו ,1915 רעטניוו ןעלעדנעמ טימ שינעגעגַאב ַא ןגעוו רע טלייצרעד טָא ןוא ,ןעלעדנעמ

 טלייצרעד -- ,ךיז ןבָאה רימ; .גָאטנריױובעג ןקירָאי-80 סנדייז םעד טרעייפעג טָאה'מו

 ןייז ןופ ןרעמיצ עלַא ֹזַא ,ױזַא ,םלוע רעסיורג ַא טלמַאזרַאֿפ טלָאמע- -- ,ןַאמניפ בקעי

 טימ טסעג יד ןשיווצ ןזיוװַאב ךיז טָאה רע זַא ןוא .לופ ןעוועג ןענייז הריד 'ועקידתובחר

 וצ טַאהעג ביל טָאה רע עכלעװ טימ ,ןגיוא עקידנעלכיימש ןוא םינּפ ןקידנטכיול ןייז

 ךיז לָאז סָאװ ,ץרַאה ןייק ןעוועג טשינ זיא -- ,ןלירב יד ךרוד סדנוק-הששמ ןעלטניּפ
 יװ ,ןעזעגסיוא טָאה סע .ןסיורג טשינ םיא טימ ךיז לָאז סָאװ ,םיא טימ ןעיירפ טשינ

 רעד -- עיזעָאּפ רעזדנוא ןופ טייקשירפ עקיבא טרעּפרעקרַאפ ךיז טלָאװ םיא ןיא

 ..."ריא ןיא טנגוי ןוא רעטלע ןופ ץנַאלג



 ץייװש דעד ןיא עלעדנעמ

 1905 ןיא ןעמָארנָאּפ עשיסור יד ךָאנ סעדָא טזָאלרַאפ עלעדנעמ טָאה ,טסואזוַאב יו

 ןעמוקעג רע זיא ןעגנולדנַאװרעביא ענעדײשרַאפ ךָאנ ,דנַאלסיױא ןייק טזָאלעג ךיז ןוא
 עקיצנייא סָאד ןעוועג זיא סָאד .רָאי ייוצ ַא טכַארברַאפ טָאה רע ואוו ,עווענעשז ןייק

 -דומלת יד טוָאלרַאפ טָאה רע ןעוו ,דנַאלסור ןופ ןרָאפעגסיזרַא זיא עלעדנעמ סָאװ ,לָאמ

 ףיוא טקריװעג ןבָאה עכלעוו ,ןטכילפ ןוא ןגרָאז ערעווש עלַא יז ןופ ךיז טײרפַאב ,הרות
 7 ,דנַאטשוצ-טימעג ןייז

 ץייווש רעד ןיא ימע-ךב .מ ןוא עלעדנעמ

 -- הביבס רעיינ ַא ןיא עלעדנעמ ,גרעב יד ןיא עלעדנעמ ,ץייווש רעד ןיא עלעדנעמ

 .ןבעל סעלעדנעמ ןיא לטיּפַאק יינ רָאג ַא ןעוועג זיא סָאד
 ,ןעגנולייצרעד ענעדיישרַאפ רימ ןבָאה ץייוש רעד ןיא ךיז ןליפ סעלעדנעמ ןגעוו

 ךיז ןוא ןפָארטעג םיא טימ ךיז ןבָאה סָאװ ,טניירפ עטנעָאנ סעלעדנעמ ןופ ןבירששג

213 
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 "ישומ ןוא רעגניי זיא רע יװ ,ןעז וצ ךעלקילג ןעוועג ןענייז ייז ."ןדייז, םוצ טקוקעגוצ

 .ןרָאװעג רעקיטסול ןוא רעק

 :"הּפ לעבש עלעדנעמ 'ר; תונורכז ענייז ןיא רעביא טיג ימעדוב .מ

 רעביא ןפרָאװעגרעבירַא זיא סָאװ ,קירב עסיורג ַא |עווענעשז| ףנעג ןיא ןַארַאפ,

 יד טסייה יו .ערעזָא רעפנעג ןופ סיורא טייג רע ואוו ,טרָאד דלַאב ,ענָאר ךיימ םעד

 ןטקעדַאב-יינש טימ דימת ,ןסייוו םעד ןעמ טעז טרָאז ןופ לייוו ,ןַאלב ןָאמ םענופ קירב

 ףױא ףױרַא רָאנ .ףנעג ןיא רעטרע עטסנעשרעדנואוו יד ןופ רענייא זיא סָאד .ןַאלב-ןָאמ

 -ַאב ןייז ןיא ומצעבו ודובכב טייג עלעדנעמ 'ד --- קוק ַא ביג ךיא ,קירב רענייש רעד

 ,לטיה ןקידכעלייק םענעסיומש ןקידרעטניוװ ןיא ןוא ָאטלַאּפ םענערילָאק-דַאלָאקָאש ןטנַאק

 םעד ןבעגוצרעביא דנַאטש ןיא טשינ ןיב ךיא .טנַאװ ןיא ןקעטש ןטנַאקַאב טוג ןטימ

 סימ םירפס רכומ עלעדנעמ 'ר .טכַאמעג רימ ףיוא טָאה גנוניישרעד יד סָאװ ,קודדנייא

 םייב תיציצ ,םירודיס ,םירוזחמ ,תוניחת לקעּפ ןטימ ,עעטַאילק ןייז טימ ,לדייב ןייז

 םיא ףיוא ןקוק ,למיה ןיא זיב ןכיירגרעד סָאװ ,גרעב עסייוו יד ןוא ,ערעזָא רעפנעג

 !עלעדנעמ 'ר ,םכילע םולש :דובכה תארי טימ

 סָאה סָאװ ,קלָאפ עשידיי עצנַאג טָאד ךיא עז סָאד זַא ,ןזיועגסיוא רימ טָאה סע,

 ךיא ...קע ַא ןָא ,ףוס ַא ןָא ןייג ,ןייג ,ןגָארט ןגיוא יד ןיהואוו ,ןרעדנַאװ ןעמונעג ךיז

 יד ןוא ,רעיורט ןכעלקערש ןימ ַא ןופ ךיוא ןוא דיירפ ןופ טרעטישירעד ןזעוועג ןיב

 רָאנ ףנעג ןיא ןבילבעג עלעדנעמ 'ר זיא לָאמ סָאד ,ןגרַאװ ןביוהעגנָא ךימ ןבָאה ןרערט

 ןעגנולייצרעד עכעלקערש יד ןגיוצעג ךיז ןבָאה טייצ עצנַאג יד ןוא ,געט רָאּפ א סעפע

 ןטלָאװ רבדמ רעד ןופ תוער תויח סָאװ ,תוירזכא רעייז טימ געט עכעלקערש יד ןופ

 .ייז קידנרעה ,ןרָאװעג טרעטיצרעד

 סָאװ .רענייז רעטכָאט ַא וצ ךיירקנַארפ ןיא ןרָאפעגקעװַא עדייז רעד זיא ךָאנרעד,

 ".ףרָאד ַא ןיא רָאטקָאד ַא טרָאד זיא

 ןופ םישדח ןוא געט עטשרע יד ןיא ,טייצ רענעי ןיא ןעגנומיטש סעלעדנעמ ןגעוו

 ,טניירפ וצ ווירב ענייז ןופ רימ ןסייוו ,דמערפ רעד ןיא ןבעל ןייז

 (עווענעשז) ףנעג ןייק קירוצ עלעדגעמ טמוק ,ךיירקנַארפ ןיא םישדח ייווצ ַא קידנעייז

 ןוא לבעמ טפיוקעג ,הריד ַא ןעגנודעג, טרָאה רע טָאה --- ,טלייצרעד ימע-ןב יו --- ןוא

 יב ךיא .געט עקילָאמַא יד ןביֹוהעגנָא רעטייו ךיז ןבָאה סע ןוא ,יעבדס טצעזַאב ךיז

 טנױאוועגּפָא ָאד עלעדנעמ 'ר טָאה רָאי ייווצ בורק .רימ ייב עלעדנעמ 'ר ,ןעלעדנעמ 'ר

 ויא ףנעג ץנַאג .תבש ולוכש םוי ַא עדייב זדנוא רַאפ ןזעוועג זיא טייצ עצנַאג יד ןוא

 -ַאב ,טייקנייש עיינ ַא ,טייקיטכיל עיינ ַא ןעמוקַאב ,ערעדנַא ןַא ןרָאװעג ןגיוא עניימ ןיא

 ,"טײקמערַאװ רעכעלרעטומ ריא טימ המשנ עשידיי עסיז ענייש יד ,ןח ןשידיי םעד ןעמוק

 םעד ןיא ןבעל סָאד .רָאי קיצנַאװצ טימ ןרָאװעג רעגניי זיא ןײלַא עלעדנעמ ר,

 ,םילשומ ערעדנַא ןוא !סעיװָאדָארָאג, טימ !סווַאטסירּפ, ןָא ,'סעקינרָאװד/; ןָא דנַאל םענייש

 עכעלשטנעמ טימ ןשטנעמ ןשיווצ ,!טרָאּפשטַארּפ, ַא ןָא ןייגַאב רָאג ךיז ןָאק ןעמ ואוו

 סָאד -- ,קערש ַא ריד ףיוא טפרַאװ סָאװ ,הער היח ַא ןופ רעמינּפ טימ טינ ןוא ,רעמינּפ

 -נעמ 'ר ןעז טפרַאדעג טלָאװ ןעמ .טסייג םעד טקרַאטשעג ,ןביוהעגפיוא םיא טָאה ץלַא

 טגעלפ ןעמ .דרָאל רעתמא ןַא .ףנעג ןיא הפוקז המוקכ ןעגנַאגעג זיא רע יו ,ןעלעיז

 .םינּפ תררה ןייז ףיוא ןקוק ןוא ןלעטשּפָא טפָא ךיז

 "כרוד ןעזעג רעטצנעפ עריא ןופ ךימ טָאה סָאװ ,ןירענעילַאטיא עטנַאקַאב ַא עניימ

 :דובכה תארי ַא טימ טגערפעג גָאט ןרעדנַא םעד ףיוא ךימ טָאד ,ןעלעדנעמ 'ר טימ ןייג

 !ןקז רענייש רעד זיא רעוו

 םירבח סנוז ןיימ טכַאמעג ןבָאה דובכה תארי םענעגייא םעד טימ הלאש ענעגייא יד;

 ?.טלעטשעגּפָא םיא טימ ךיז טָאה רע יװ ,ןעזעג ןבָאה ייז זַא ,(עיזַאנמיג) שזדעלָאק םענופ
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 : רעטייוו רעביא טיג ימעדזב ןוא

 .ערעזָא רעפנעג ענייש יד טַאהעג ביל ןעמעלַא ןופ רעמ עלעדנעמ 'ר טָאה ףנעגו ןיא,
 .ןטרָאג רעשילגנע רעד, םיא טפור ןעמ סָאװ ,ןטרָאג ַא ךיז טניפעג ערעזָא רעד ייב

 ףיוא ןקוק ,זייוונ'העש ןציזּפָא געט ענייש יד ןיא ,עדייז רעד ,עלעדנעמ 'ר טגעלפ טרָאד
 ,ןענַאװש עצלָאטש עסייוו ענייש יד ףיוא ןוא לגיּפש-רעסַאװ ןעיולב םענייש-רעדנואוו םעדז

 םעד טימ ּפעק ענייש-רעדנואוו ערעייז ךיוה ןֹוא ךיילג קידנטלַאה ,טרָאד ןעמיווש סָאװ

 ,עפרַאה ַא יו סיוא טעז סָאװ ,זדלַאה ןקידכעלייק בלַאה ןגנַאל
 טפרַאװ ,ערעזָא ןפיוא ךיז ןעניפעג סָאװ ,ןעלגיופ ערעדנַא ןוא ןענַאװש עקיזָאד יד

 -רעד ייז ןעוו זַא ,טניואוועג ױזַא ןיוש וצרעד ןענייז ייז ןוא ,טיורב ךעלקיטש טפָא ןעמ

 .גערב םוצ וצ ייז ןעמיווש ,רעסַאוװ םייב טנעָאנ ןשטנעמ ַא ןעעז

 ,סרערָאנש רַאפ ןכַאמ ךיוא ןעלגיופ רָאג לָאז ןעמ זַא ,ךיא עז לָאמ עטשרע סָאד ---

 ,טקרעמַאב עלעדנעמ 'ר טָאה --

 אוו ,רעפרעד עקימורַא יד ןיא ןריצַאֿפש טפָא ץנַאג ןגעלפ רימ זַא ,ךיז טייטשרַאפ

 ..סעליוו עגיײש-טכַארּפ יד רדסכ ךיז ןעיצ סע

 ידעטניה טייוו ןריצַאּפש ןעגנַאגעג רימ ןענייז ,טכַאנרַאט ןקידרעמוז ַא ןיא ,לָאמ ןייא;

 יד ןיא טריפ סָאװ ,געוו םענייש ,ןסיורג ןטימ ןעגנַאגעגג תליחת ןענייז רימ .,טָאטש רעד

 ןציּפש ענרעבליז רעטרעדנוה ערעייז טימ גרעב יד .רוװעדנַאװ ןֹוא ינאלאק ךעלפרעד

 רעטרעביוצרַאפ רעסיורג רעטייוי רעייז ןיא טכַארטרַאפ ליטש ןענַאטשעג טרָאד ןענייז

 ּפעק עצלָאטש יד רָאנ ןוא ,גנַאהרָאפ ןעיולב ןקיטכיזכרוד ַא טימ ןעגנַאהרַאפ ,טלעוו

 יד סָאװ ,ןעניורק ענעדלָאג טימ טקעדַאב ןזעוועג ןענייז ,למיה ןזיב ןכיירג סָאװ ,ערעייז

 ןלַארטש עטצעל עריא טימ טניּפשעגסיױא ייז רַאפ טָאה ןוז עקידנעייגרעטנוא

 ,עקשזעטס רעלָאמש ַא טימ ןייג טוָאלעג ךיז ןוא געוו ןסיורג ןופ ּפָארַא ןענייז רימ

 .רעמייב עטכידעג ןשיווצ ךיז טיצ סָאװ

 ,ןעקנַאדעג ענייז ןיא טפיטרַאפ רעדעי ,טכַארטרַאפ ליטש ןעגנַאגעג רימ ןענייז ױזַא

 ,ןטונימ ןצפופ-ןעצ ַא ןגעקַא

 רעד טימ קידניװנָא ,גָאז ַא רימ טיג ןוא לעטש ַא עדייז רעד ךיז טיג גנילצולּפ

 "?טעז ריא; :טנַאה רעטקערטשעגסיוא

 טימ טקעדַאב ,דלעפ ןסיורג ַא ןבענ ןענַאטשעג ןענייז רימ .ןָאטעג קוק ַא בָאה ךיא

 ןענייז סָאװ ,רעמייב עכיוה טימ ןטייז ריפ עלַא ןופ טלגנירעגמורַא ,זָארג עכיוה עשירפ
 -יורג רעקיצניײא ןייא ןענַאטשעג זיא דלעפ ןטימניא .טנעוו ענירג עכיוה יװ ,ןענַאטשעג
 עטצעל יד טימ ןטכױלַאב ןעוועג ךָאנ ןביוא ןופ ןענייז סָאװ ,ןגייווצ עטיירב טימ םיוב רעס
 טזַאלעגּפָארַא בלַאה ןיוש ךיז טָאה ליוק רעקידרעייפ ריא סָאװ ,ןוז רעד ןופ ןלַארטש
 טשינ ,ןענַאטשעג רימ ןענייז טונימ עכעלטע .ארומ רעצרַאוװש רעקידלַאוװ רעד רעטניה
 עטרעטסײגַאב עקידרעייפ טימ ,ןטיבעגרעביא ןצנַאגניא ,עלעדנעמ 'ר .טרָאװ .ַא קידנגָאז
 ןכַאפנייא םעד ףיוא טקוקעג ץלַא ןוא ןקעטש ןפיוא טרַאּפשעגנָא ןענַאטשעג זיא ,ןגיוא
 -עג עקירעיורט עליטש ןיא טפיטרַאפ יװ ,ןענַאטשעג ךיוא יא סָאװ ,שזַאזייּפ םענייש
 . .."ןעקנַאד

 ַא טימ טעמכ ,ליטש ןבייהעגנָא טָאה -- ,ימע-ןב טלייצרעד -- ,עלעדנעמ ןוא
 ןבָאה ,םינצבק יד טימ טרעדנַאװעג טנגוי רעד ןיא בָאה ךיא זַאק :לוק ןקידרעטיצ
 .."טרָא ַאזַא ףיוא טקנוּפ טלעטשעגּפָא טכַאנרַאפ ןקידרעמוז ַא ןיא לָאמ ןייא ךיז רימ
 ענעגיוצעגנייא ענייז ףיוא ןוא ,לרעייפ סָאד טנערבעצ ץלַא ךיז טָאה ןגיוא ענייז ןיא ןוא
 -עג עקיטכעמ עסיורג טימ ןוא ...ןקעלפ עקידנעמַאלפ עטיור ןזיװַאב ךיז ןבָאה ןקַאב
 טנװָא םעד טימ ,טכַאנרַאפ םעד ןופ דליב ַא טלָאמעגּפָא רימ רע טָאה ןכירטש עלַאינ
 * ..ךלעפ ןטימ ןוא
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 רָאנ ןוא ,טרָאװ א ןדערסױרַא טנָאקעג טשינ ,טרעביוצַאב ןענַאטשעג ןיב ךיא,
 זיא רֹע יו רעסערג ךָאנ ןסקָאװעגסיױא גנילצולּפ זיא סָאװ ,ןעלעדנעמ 'ר ףיוא טקוקעג
 ,למיה םעד טכיירגרעד ּפָאק רענרעבליז-סייוו ןייז זַא ,טכַאדעג רימ ךיז טָאה סע .ןעועג
 ,"ןַאלב-ןָאמ ןופ ּפָאק רעקיאיינש רעסייוו רעד טרָאד יו ױזַא

 טָאה עלעדנעמ ןעוו ,ץיױוש רעד ןיא ןעוועג זיא (1958-1874) רענזיולק ףסוי .רד
 ףיוא ,טנויֶא ןַא םענייא ןגעוו רענזיולק .רד טלייצרעד תונורכז ענייז ןיא .טרָאד טבעלעג
 ןגעװ (ןרעב ןיא ןעוועג זיא סָאד) ןטַארעפער ןטלַאהעג ןבָאה ימע-"ךב ןוא רע ןכלעוו
 "עשטַאילק רעד; ןופ לטיּפַאק ַא טנעיילעגרָאפ טָאה ןיילַא עלעדנעמ ןוא ,ןעלעדנעמ
 ןעגנוגעװַאב ענייז ןּוא ןרימַאלקעד ןופ ןפוא ןייז ,עיצַאנָאטניא ןייז) גלָאטרעד סיורג טימ

 יורפ ןייז ןוא רענזיולק .י ר"ד ,יורפ ןייז ,עלעדנעמ ןציז ןטימגי

 רימ טימ עלעדנעמ זיא ךָאנרעד .(! קיטרַאנגיא דעייז ,ןעלכײלגרַאפמוא ןעוועג ןענליז

 .רעטצניפ םורַא ןוא םורַא .טעּפש ןעוועג ןיוש זיא סע .טָאטש ןרעטניה ןריצַאּפש ןעגנַאגעג

 "נעמ זיא גנילצולּפ .ןגיוא עיולב ערעַײז טימ ןעקנואוועג ןבָאה ןרעטש ענלעצנייא רָאנ

 רעכיוה ַא ןענַאטשעג זיא זדנוא רַאפ .שינרעטצניפ רעד ןטימניא ןייטש ןבילבעג עלעד

 ןטסוּפ םעד ףיוא םַאזנייא ןענַאטשעג זיא סָאװ ,רעטגייוצַאב קדַאטש ַא ,רעקיד ַא ,במעד

 ,במעד םוצ טנעָאנ ןעגנַאגעגוצ זיא עלעדנעמ ...שינרעטצניפ רעטכידעג רעד ןיא ,חטש

 :רעטיצ ַא טימ טגָאזעג ןוא סמערָא ענייז טימ ןעמונעגמורַא םיא

 ױזַא זיא רע ?סָאװרַאפ .במעד םעד טָא -- ? אנקמ ןיב ךיא ןעמעוו ריא טסייוו ---

 ףיז ןופ טּפעש ןוא ךיז רַאפ טבעל ,ןיילַא ,םַאזנייא זיא רע לייוו . . .ךיוה ןוא קרַאטש

 ליטש -- רע זיא רתסנ ַא ןוא .עקיטילָאּפ ןָא ,"תודבח. ןָא ,יילחקש ןָא ,דלַאװ ַא ןָא ,תחנ

 ױזַא ,ףייר ןטנַאלַאט ןרעוו יװַא טָא .רעטצניפ רעד ןיא ןוא .רע טסקַאװ םאזנייא ןוא

 סקַאװ טימ טּפעלקרַאפ ןיב יד .תומשנ ןוא רעטסייג עכיוה ידו קיטפערק ןוא קרַאטש ןרעוו

 ןייז ךעלגעמ לָאז סע ידס ,טכַאמעג ריא רַאפ טָאה'מ עכלעוו ,ןקַאטשניב ענרעזע52 יד

 ,רעמיצ ןגנע ַא ןיא רָאנ .קינָאה םעד סיוא טעברַא יז יװ ,טעברַא ריא וצ ךיז ןקוקוצ

 ,קרעװ עלַאטנעמַאהנופ סָאד ןפַאשעג טרעװ ,טלעוו רעקידלמוט רעטיירב רעד ןופ טייוו

 "דלעפ ןיא םיוב ַא זיא שטנעמ רעד; --- רעטקַארַאכ רעטסעפ רעד ךיז טקיטפערק סע ןוא
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 " .."תומהב יד וצ רע זיא ןכילגעג, ןוא
 ןיא ןעלעדנעמ ייב ךווַאב ַא םענייז ןגעו רענזױלק .י ,רד רעביא טיג טָא ןוא

 טשינ ,ךימ רע טָאה --- ,רענזיולק .רד טלייצרעי -- ,גנורעזנואווַאב ןיימ וצ,, : עווענעשז
 זיא רע -- טכַארטַאב םיא בָאה ךיא ,טלַאק רעייז טנגעגַאב ,ןעוועג זיא רעגייטש ןייז יו
 -ירַא סרעדנוזַאב זיא עלעדנעמ זַא ,טסואוועג גנַאל ןיוש בָאה ךיא .זגורב קרַאטש ןעויעג
 ןוא ןדער ןביױהעגנָא רלַאב טָאה רע .סעכ ןיא זיא רע ןעוו ,טנַאסערעטניא ןוא לעניג
 !טרעזייבעג ךיז

 -ענ ,ןרעדנַא םעד רענייא ןוא ךיז ןברַאדרַאפ ייז סָאװ יד אֹל !ןשטנעמ יד ,יוא --
 ןשינעפעשַאב סטָאג) עלַא --- -- -- !תומהב ןוא תויח יד ךיוא ןברַאדרַאפ וצ ךיז יז ןעמ

 רערערַאפ ןוא טניירפ ןשיװצ ץייווש רעד ןיא עלעדנעמ- =
 יי

 יא שא 66 לא

 ןעלגיופ יד ייס ןוא תומהב יד ייס ,תויח יד ייס -- ,ןשטנעמ םעד ןֹופ :ףעכעה ןעייטש
 רעד רָאנ .ןעמוקנָא טשינ םענייק וצ ןפרַאד ייז ןוא ,גנורַאנ רעייז ןיילַא ךיז ןעניפעג
 -ןגייא יד זיא -- תונצבק ,ןשטנעמ ןטייווצ ַא ןופ די-תנתמ ַא וצ ןעמוקנָא זומ שטנעמ
 ,דרע רעד ףיוא געוו ןכיילג םעד ןופ טרעקעגּפָא טָאה סָאװ .ןשטנעמ םעד ןופ טפַאש
 -עג ןשטנעמ יד ןוא ןימ ןייז טברַאדרַאפ טָאה רע סָאװ ,קיצניװ רעבָא זיא ןשטנעמ םעד
 ופוע ןוא תויח יד טימ ןָאטעג עבלעז סָאד טָאה רע ,סרערָאנש ןוא םינצבק רַאפ טכַאמ
 -ץגכרוד ןיב ןוא עויענעשז ןופ ןסַאג יד רעביא ןדיצַאּפש ןעגנַאגעג טנייה ךיא ןיב טָא
 -ָאה עווענעשז ןופ רעניואוונייא יד .?ערעזָא-ןענַאװש, רעטסואווַאב רעד ךרוד ןעגנַאג
 יד ןעוט עשזיסָאװ .ןענַאװש עניילק ,ןגינעגרַאפ םענעגייא רעייז בילוצ .טרָאד ןעוועד
 טנעה יד ןיא למעז טימ ןעמוק ייז ןוא ,סהקדציילעב ןענייז ייז -- ?ןשטנעמ עקיזָאד
 .ךעלקערב יד ןעגנילש ןוא ןּפַאכ ןענַאװש יד ןוא --- רעסַאװ ןיא ךעלקערב ןפרַאוו ןוא
 יו ,ןעזעג ןיילַא בָאה ךיא .תובדנ ןעמוקַאב וצ ןענַאװש יד טניואוועגוצ ױזַא ןבָאה ייז
 ןקוק ,ןעלבָאנש ערשיײז ןָא ןלעטש ןוא סיפ ערעייז ףיוא סיוא ךיז ןעיצ ןענַאװש יד

 .פיוא רימ ןיא טָאה טולב עצנַאג סָאד ...םדו"רשב ַא ןופ הנתמ רעד ףיוא סױרַא
 ..!סרערָאנש ןענַאווש ! םינצבק ןעלגיופ + טכָאקעג

 .טניירפ עטוג ענייז טנַאקַאב טוג ןעוועג זיא רוטַאנ רעד וצ טפַאשביל סעלעדנעמ
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 ןופ ןבעל םוצ סערעטניא ןלעיצעּפס ַא ןזיװַאבסױרַא רע טָאה ןרָאי עגנוי יד ןופ ךָאנ

 רעד ןופ גנוצעזרעביא ןייז ךרוד קורדסיוא םוצ ןעמוקעג זיא סָאד ןוא ,םייח-ילעב
 רעד ןופ ןעגנורעדליש עקיטכערּפ ענייז ןיא ןוא ,שיאיירבעה ףיוא טפַאשנסיוו-רוטַאנ

 ,רוטַאנ
 : ץייווש רעד ןיא ןבעל ןייז תעב ןעלעדנעמ ןופ דָאויּפע ַאזַא רעביא טיג רואינש ןמלז

 ַא ףיוא ןעלעדנעמ טימ ןסעזעג לָאמ ןייא ךיא ןיב ,קרַאּפ ןשילגנע ןיא ,עווענעשז ןיא;
 .ןוז-ענסעוו רעטשרע רעד ןיא ךיז טמערַאוװעג ןוא קנַאב

 .טכַארטעג סעּפע ןוא טוה-רעדניליצ-בלַאה םענעטנאװעג ןייז ןיא ןסעזעג זיא עלעדנעמ
 -עג ןוא סיפ ערעזדנוא וצ ןגױלפעגּפָארַא זיא סעָארג ,סניילק ַא לקישטײגָארָאװ ַא

 ַא יו ,ןציז ןבילבעג עלייוו ַא סע זיא ךָאנרעד ,דמַאז ןטמערַאוװצננָא ןיא ךיז ןדָאב ןעמונ

 .ךעלעגיוא עשלגייפ עקיכעציּפש טימ ףיֹורַא ןטנוא ןופ זדנוא טקוקעגנָא ןוא ,ענַאװ ןיא דניק

 ץייוש רעד ןיא עלעדנעמ ,םכילע-םולש ,ימע-ןב .מ ,קילַאיב .נ .ח

 ןעוועג זיא סָאװ ,עלעקוק ןייז ןיא ןעוועג זיא טייקיטומטוג עשדעדניק עשימָאק ליפ יױַא

 : ןגָאז טלָאװעג ,ךיז טכוד ,טָאה רע .ןֹוז רעד ןופ טערושטשרַאפ ךָאנ וצרעז

 ,טוג ךיוא זיא ,שינעפעשַאב סטָאג ,טגָאזעג סנייטשמ ,רימ .טוג זיא ,ןשטנעמ ,ךייא --

 ,םולשב ןבעל רימָאל

 -עגסױרַא טָאה רע .ןגיוא יד ןופ ןרערט ןעניר ןעמונעג םיצולּפ ןבָאה ןעלעדנעמ

 ,ןלוקַאּפש יד רעטנוא ןרערט יד ךיז ןענעקירט ןעמונעג ןוא עלעכיט סייוו-יינש ןייז ןגיוצ

 | ? עדייז ,זיא סָאװ ---

 -מערַאװעצ ,רעקיצרַאהכייו ַא טימ ןוא לקישטיײבָארָאװ ןפיוא ןזיוועגנָא רימ טָאה רע

 :ןדייר ןעמונעג םיטש רעט

 ןיא למותי ַא ...ךיז טעב'ס .ןבעל ליו עס ...טבעל עס ...קוק ַא רָאנ טיג ---

 טעּפעשט ...טינ ךימ טעּפעשט .. .עלעקערב ַא ...רעקישטנָאמישטיּפ ַא . ..טלעוו סטָאג



 419 ץיװש עד ןיא עלעדנעמ

 ..?דרע רעד ףיוא ןעד ךיא ףרַאד לפיוו ...לקיניזומ סטָאג ןיב'כ ...טינ לָאמנייק ךימ
 2...!םייח לעב רעצ ַא . ..ןייגעצ ןָאק ןייטש ַא

 ןיא) ןבירשעגנָא םכילע-םולש טָאה ?ןסעזעג רימ ןענייז ריפ, גנולייצרעד ערעגנעל ַא
 ח ,ימע-ןב ,עלעדנעמ יוװ ןבעגעגרעביא קידעבעל ןוא ךעלריפסיוא טָאה רע ואוו (8
 -אב יד וצ עיסרוקסקע עטשרע יד טכַאמעגש ןבָאה ,םכילע םולש ,רֹע ןוא קילַאיב ;נ
 טרעװ גנולייצרעד רעד ןיא ןוא ."גרעברעּפוא ,עטקעדַאב-יינש ןקיבייא טימ ,עטמיר
 רעד סָאװ ,ןדָאזיּפע-תוישעמ עטנַאסערעטניא עקינייא ןוא ס"ומ עלעדנעמ טכַארבעגסױרַא
 -רעד רע זַא ,(עלעדנעמ) רע; ,ייברעד טגָאז ע"ש .רעייגטימ ענייז רַאפ רעביא טיג עיוייז
 ךיז טכַאד סע ןוא ,טעז ןוא טרעה ןוא טציז ריא ןוא ,דליב ַא רע טלָאמ ,השעמ ַא טלייצ
 זַא ,ךייא ךיז טכַאד סע ? ךיא גָאז סָאװ !ןיינ --- ךוב ַא ןופ סָאד טזעל ריא זַא ,ךייא

 ךייא ךיז טליוו סע ןוא ,ןגיוא ערעייא רַאפ רָאפ טמוק סָאד זַא ,טדער סָאד זַא ,טבעל סד
 . .ןרעה ןוא ,ןרעה ןוא ,ןרעה ןוא ןציז ױזַא קיבייא

 -- ,רעטלע ןייז ףיוא טקוקעג טשינ  ןוא ,ןריצַאּפש וצ טַאהעג ביל טָאה עלעדנעמ
 רע טאל -- רעקיצעביז ַא ןעוועג ןיוש רע זיא ץייוש רעד ןיא ןעוועג זיא רע תעב
 : רואינש .ז טלייצרעד סע .ןגולפסיוא עטייוו ןכַאמ

 ביל רע טָאה ןעגנוריצַאּפש עגנַאל ,רעייג-סופ רעקרַאטש ַא ןעוועג זיא עלעדנעמ;
 רע טגעלפ ןקעטש טםענעבירעגּפָא ןטנוא ,ןטַאװעקוס ןטלַא ןייז ףיוא ,תויח סָאד טַאהעג
 עטכער יד ,טנַאה רעקניל רעד ןיא ױזַא טַאלג ןטלַאה םיא טגעלפ רע ,ןרַאּפשנָא ןטלעז ךיז

 *...םעווב ןיא טנַאה

 ןיא גרַאב ַא) וװעלאסיטּפ םוצ גנַאג-ריצַאּפש ןגנַאל ַא ןגעוו רעביא טיג רואינש .ז
 ,"רעטעמָאליק טכַא -- קירוצ ,רעטעמָאליק טכַא עכלעוו ַא זיא וועלאס !זיב; .(עווענעשז
 ,ףלע רעגייזַא קיטשירפ ךָאנ רימ ןענייז ןעגנַאגעגסױרַאא .רעטעמָאליק ןצכעז ַא ןעמַאװצ
 טָאה טייצ עצנַאג יד טעמכ ,גָאטימכָאנ ףניפ-ריפ רעגזיזַא טָאטש ןיא קירוצ ןעמוקעג ןוא
 -ַאב טייהרעקידנגייוש ןוא טרעהעגוצ ךיז ןוא ןעגנַאגעג ןיב ךיא .טלייצרעד עלעדנעמ
 ךיז טָאה טייצ רעצנַאג רעד רַאפ .רעיודסיוא ןוא טּפַארק עשיזיפ סנדייז םעד טרעדנואוו
 -ביב ענייז ,ןבעל ןייז ןופ עטכישעג יד .ןעורסיוא טצעזעגוצ לָאמ ייווצ רָאנ עלעדנעמ
 -ניא ױזַא ןעוועג ןענייז ןעגנוטכַארטַאב עשינַאטָאב ןוא ,עשיגָאלָאָאז ,עשיטַאמַארג ,עשיל
 ןגָאלשרעביא טַאהעג טשינ קשח םוש ןייק בָאה ךיא זַא ,ךיירנברַאפ ױזַא ןוא טנַאסע-עט
 עלַא ןטלָאּפשעגפיױא לָאמ ןייא טימ ,ןגָאז וצ ױזַא ,ןדייז םייב ךיז ןבָאה'ס .ןטימניא םיא
 לגיופ ןוא ןייטש ןוא םיוב ןדעי ,ךַאילש םעד םיוש רעייז טימ טלדורּפשרַאפ ןוא ןלַאװק
 ,ריצַאּפש רעזדנוא ףיוא טנגעגַאב ןבָאה רימ סָאװ ,ץלַא --

 ךימ ךיא בָאה ,זיוה ןייז וצ טריפעגוצ ןדייז םעד בָאה ךיא ןעוו ,ךעלטכַאנוַאפ רָאנ
 -עג ןקידנזיורב סנדייז םעד ןלעטשיוצּפָא יו לטימ ַא ןכוז ןעמונעג ןוא דימ טליפדעד
 : ךיא ךַאמ .ךערּפש

 עקַאט ךייא בָאה/כ .דייר יד ןיא ןירַא ךייא לַאפ ךיא סָאװ ,טקידלושטנַא ,עדייז --
 .זַא ,ןגָאז טלָאוװועג

 :הדיּפק רענעטלַאהַאב טימ עלעדנעמ רעביא רימ טגָאלש
 טשינ טרָאװ א רָאג ךָאד טזָאל ריא !טייז ריא שטנעמ רענדָאמ ַארַאס ,דלַאװעג ---

 * . . .ןדיירסיוא
 -טנפערַאפ גנַאל טשינ ָאד טָאה ןהכ בקעי רעטכיד רעשיאיירבעה רעטסואווַאב רעד

 ןרָאי יד ןיא ןכוזַאב סעלעדנעמ ןגעו רעביא ,בגא ,טיג רע ואוו ,תונורכז ענייז טכעל
 טגעלפ עלעדנעמ ןעוו ,החמש עסיורג ַא ןעוועג לָאמ עלַא זיא סע .ןרעב ןיא 0
 ןופ ןעמוק ךיוא ןַאה ןגעלפ'ס ןוא ,ימע-ןב ןופ גנוטײלגַאב רעד ןיא עווענעשז ןופ ןעמוק
 -נָאק ךיז טָאה -- ,רע טביירש --- ,ץלַא, ,יקסוואכינרעשט .ש ןוא רעגזיולק ,י .רד ןאזאל
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 ןייז וצ היכז יד ןבָאה וצ ךעלקילג ןעוועג זיא רענייא רעדעי .'ןדייז, םורַא טרירטנעצ

 -ָאאסױרַא ענייז םיא ןופ ןעמענרַאפ וצ ןוא ,רעביירש ןשידיי ןטסטלע םעד םורַא טנעָאנ
 זיא ץרַאה סָאד .טנַאסערעטניא רעייז רעבָא ,טושּפ ןעוועג קידנעטש ןענייז סָאװ ,ןעגנוג
 טָאה סָאװ ,ןקז ןקיטכערּפ םענופ טלַאטשעג רעקיזיר רעד וצ ךיז ןקוקוצוצ ןסקָאװעג
 "נואו יד ךיז ןיא טגָאמרַאפ ךָאנ טָאה רעכלעוו ןוא תורויז יירד ךיז ןיא טרעּפרעקרַאפ
 עקיטרַאנגייא עצנַאג ןייז זדנוא רַאפ ןקעלּפטנַאוצסױרַא טייקשירפ ןוא טפַארק עכעלרעד
 ןעוועג זיא סעומש ןייז ןוא ןסיוו ןוא המכח טימ ןעוועג לופ זיא רע ...טלעוו-סגנופַאש

 םירפס רכומ עלעדנעמ

 ןעגנורעדליש עשיטסַאלּפ טימ ,ןלַאפנײא עפרַאש ,םילשמ טימ טברַאפַאנ ןוא ןטכַאלפעג

 ."ןעגנוטיידנָא עגולק-ףיט טימ ןוא

 ןױש טקוק ריא :טגָאזעג זדנוא רע טָאה -- ,ןהכ בקע" טלייצרעד -- ,לָאמ ןייא;

 טעו ןיא ןרידוטש רעייא ןקידנערַאפ טעוװ ריא סָאװ ,גָאט םעד ףיוא סױרַא קרַאטש רעכיז

 ןענייז געט עקיזָאד יד :טשינ טלייא :דייר עניימ טרעה רעבָא .טלעוו רעד ןיא סױרַא

 יד טימ ןרָאי עקידרעטעּפש רעייא ןענײשַאב ןלעוװ ייז ,ןבעל רעייא ןיא עטסנעש יד
 "'יוױזַא טשינ טלייא .תונורכז עטסעב

 רע רעבָא ,ץייוש רעד ןיא ןרָאװעג רעטשירפעגּפָא ןוא רעגניי יו זיא עלעדנעמ ָאי

 .סעדָא ןייק ןרָאפקירוצ טפרַאדַאב ןוא ,רעמ טרָאד ןביילב וצ ןעניגרַאפ טנָאקעג טינ ךיז טָאה



 1909 רעמוו עוייד-ףמואירט סעלעדנעמ

 ןופ ענייא ןעוועג זיא טעטש עשידיי עקינייא ןיא ,1909 רעמוז ,ךוזַאב סעלעדנעמ

 ןופ ןבעל םעד ןיא ךיוא יו ,ןבעל םענעגייא ןייז ןיא ןשינעעשעג עטסנביוהרעד יד

 -םוי ןסיורג ַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ זיא עזייר יד .דנַאלסור ןשידיי ןקילָאמַא בעד

 טשינ ,ןַאטנָאּפס טקילײטַאב ךיז ןנָאה סע רעכלעוו ןיא ,גנודעייפ רענעלרעה ַא ןיא .בוט

 טכַארבעג ןבָאה עכלעוו ,ןשטנעמ-סקלָאפ רעטנזיוט רענעצ ,רעטנזיוט ,רעירפַא טיירגעגו

 -יל רעשידיי רעד ןיפ "ןדיי םעד רַאפ ןליפעג-גנורערַאפ עפיט עיועייז קורדסיוא םוצ

 יּפִא ןַא ןענופעג ,קירוצ רָאי 50 טימ .טייצ רענעי ןיא ןבָאה ןעגנורעייפ יד .רוטַארעט

 ,טלעוו רעשידיי רערָאג רעד ןיא גנַאלק

 יגעו תולעּפתה סיורג טימ טביירש ןַאמשירפ דוד רעפייטש ןוא *רעטלַאק; רעד

 .רע טביירש -- ,עזייר ןייז; .טעטש עשידיי יד ןיא ךוזַאב סעלעדנעמ ןגעוו ,עזייר רעד

 -לשוו ,דלעה ַא ןופ עזייר-ףמיאידט --- ,טרָאװ ןקיזָאד םענופ ןיז ןצנַאג ןיא ,ןעוועג זיא --

 וימ ענליוו ןופ טכיירגעג טָאה רעיוט-ףמיאירט סָאד .המחלמ רעד ןופ קירוצ טמיק רעפ
 העיסנ ַאזַא וצ .שזדָאל זיב עשֹהַאװ ןופ ןוא עשרַאוו זיב קָאטסילַאיב ןופ ,קָאטסילַאיב

 ןעוועג) זיא'ס ,רעשידזיי ַא רָאנ טשינ ןוא ,רעביירש םוש ןייק ךָאנ ןעוועג הכוז טשינ טָאה
 רעטנזיוט ,עיצנַאטס רעדצי ייב טרַאװעג ןבָאה ןשטנעמ רעטנזיוט .טשריפ ַא ןופ עזייר יד

 .ןעוועג .ךעלקילג ןענייז ןוא םיא יצ רעטנעענ טּפוטשעג ןוא טנטערדעג ךיז ןבָא! ןשטנעמ

 ןבעג וצ קוק ַא רָאנ ךיוא רעדָא זקירד וצ טנַאה יד םיא טונימ ַא ןעגנולעג ייז זיא'ס ןעוו

 ,ןייֹרַא םינפ ןיא םיא

 -רַאפ ,ןשטנעמ רעטנזיוט רענעצ ןלנַאטשעג ןטעעייז שזדָאל ןיא :קנעדעג ךיא ןוא
 טָאה שטיווָאמַאדבַא .י .ש ואוו ,לעטָאװ אפ טרַאװעג ןבָאה ןוא סַאג רעד ףיוא טלמַאז

 יד ןיא ןעמולב טימ רעדיילק עלעה ערעיײז ןיא ןענַאטשעג ןענייז ןעמַאד .טניואוועג
 סע !עלעדנעמ עבעל סע, :ןעיירש סָאד טרעחעג ךיז טָאה טונימ וצ טונימ ןּוט .טנעה
 םייב טונימ ַא ףיוא ןזיוועג ךיז טָאה רעלעטשטפירש רעד ןעוו ןוא '! עדייז רעד ענעל
 גנַאל ןדנוטש .ףוס ַא ןָא טעמכ ןעיועג ןעיירש סָאד זיא ,ןָאקלַאב ןפיוא רעדָא רעטצנעפ
 יא םיא טימ ןעווענ-טימ ןענייז עכלעוו ,ןשטנעמ ענייז טשינ ןוא עלעדנעמ טשינ טָאה
 ,ךעלרעפעג-סנבעל ןעוועג טסָארּפ זיא'ס .סַאג רעד ףיוא סױרַא טנָאקעג ,לעטָאה םענ
 ןגָאלשעגכרוד ,זיא סע יװ ,ךיז ןגָאה רימ ןוא טכוזעג ןעלטימ ענע זיישרַאפ ןבָאה רימ
 סָאװ ןוא --- טנעקרעד םיא ייז ןבָאה רעבָא גנילצולּפ ,ןגָאװ ַא ןיא ןיירַא ןענייז רימ ןוא
 ןימ םיֹא טימ .למַאזוצ ןעז ךיג ײזַא רעמ טשינ ךיא לעװ ,ןעזעג לָאמטסנעד בָאה ךיא
 ןבָאה ייז ןוא ,זדנוא םורַא ןעוועג ןענייז ןשטנעמ רעטנזיוט ןוא ,ןגָאװ םעניא ןסעזעג ךיא
 פיוא םיא ייז ןבָאה ךעלדנע .ןביוהוצפיוא ,ןטלַא ןטימ ןעמַאזוצ ,ןגָאװ םעד טווװאורּפעג
 ךיז טָאה !!עדייז רעד עבעל סע !עלעדנעמ עבעל סע, :ןעיירש .ַא ןוא --- ןביוהעג
 ךיא בָאה -- ןביוהעג םיא ןבָאה ייז יו ןוא .ןלעק רעטנזיוט ןופ גנילצולּפ ןסירעגסיזרַא
 ,"סיומ עלעדנעמ, -- ןַאמשירט ,ד; "ןרָאװעג ןביוהעגטימ םיא טימ ןיב ךיא זַא ,טליפעג
 ,(63-62 ןיז ,"קיטירקפ דנַאב ןיא

 .טעטש יד ןיא ךוזַאכ ןייז ןופ טפַאגרַאפ ןעוועג זיא אפוג עלעדנעמ
 טָאװ עדייז רעד יװ ,רעביא טיג , ,ועלעדנעמ ןגעוו תונורכז ענייז ןיא ןרָאהניײא דוד

 ,טסואזוועג טשינרָאג בָאה ךיא, .עזייר ןייז ןופ ןקורדנייא יד ןבעגרעביא ןייא ןיא ןטלַאהעג
 -רַא ןיימ ןעוועג זיא טסיזמוא טשינ זַא ,ןביולג וצ ןָא ךיא בייה טציא .בָאה ךיא ןעמעוו
 ,ןענעגעגַאב ךימ ןעמוקעג ןענייז רעגערט-ןסַאג ,רעגערט :רָאּפ ךיז טלעטש .טעב

 ןעניפעג רימ ואוו ,"!ניירפ , םעד ןופ ןגוצסיוא ערעגנעל עקינייא ןעגנערב ןלעוװ רימ
 .טכוזַאב טָאה עלעדנעמ סָאװ ,טעטש יד ןופ ןטכידַאב
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 : טלייצרעד טרעוו סע .ענליוו -- לכ םדוק
 דובכל טעקנַאב ַא ענליוו ןיא זעמוקעגרָאפ זיא ,1909 ,טסוגיוא ןט16 םעד ,קיטנוז

 עדייו רעָארג-זיירג רעד ןענישרעד, זיא (טנוװֶא ןיא) 10 רעגיזַא ,יורפ ןייז ןוא ןעלעדנעש
 ןיא ןוא שידיי ןיא| טסירגַאב ןוא טדערעג ןנָאה סע . .יורפ ןייז ןופ גנוטיילגַאב ןיא

 ליטָאנ .ה ;עדנײײמעג רעשידיי רענליוו רעד ןופ ןעמָאנ םעניא ,לשיינ 'ה |שיאיירבעה
 ,רד ,וָאנָאױרד .א ,ןרעביירש עשידיי עלַא ןופ ןעמָאנ ןיא| קַאװטיל .א ,(שיאיירבעה|

 * ...שטיוװָאכוױװב 5? ,י
 .טרָאװ טָאד ןעמונעג עדייז רעד טָאה טכַאנייב 3 רעגײזַא;
 ַא טייז לָאמ עטשרע סָאד טכוזַאב רע טָאה ענליוו זַא ,טנַאמרעד טָאה עלעדנעמ;

 רעביירש עשידיײיןשיווצ ,1909 ,ענליוו ןיא עלעזונעמ

 ,קַאװטיל .א ,ןרעּפלאה קלאפ -- ייר עטייוװצ ; גרובליז השמ ,ןרָאהנייא דוד : (סטכצר ןופ) ייר עטשרע

 ,ןיװעל ןַאמּפיל ,לבבורז ,זָאראב הרוגד -- ײר עטירד ; שטיווָאנאמלאק ,ז ,שטיװָאנאלּפאק ןד ,עלעדנעמ

 .רזעילא ןב .מ

 ליפ .הרות ןוא הבישי ,שרהמה"תיב םעד רָאנ טסואוועג רע טָאה ןַאד .ןרָאי טימ לבוי
 ןעוועג טייצ רעד רַאפ ןענייז ןעננורעדנע ליפ ,רעבירָאפ טייצ רענעי ןופ ןענייז תירוד

 רָאנ ,טייצ רענעי ןופ ןטָארטענּפָא טינ רעבָא יא יז ,גנולקיװטנַא יד ןעוועג זיא סיורג
 ,ןלױלק סנואנ ןפיוא ,טליװ ריא ביוא ,ןריזַאב ןעגנורעחנש עלַא ...ריא ףיוא טיובעג זיא
 םע סיורג יװ ,םיא טזייװַאב ,ענליוו ןיא ןפָארטעג טָאה רע סָאװ ,עמַאנּפיוא יד ןוא --
 ..=!טבעל קלָאפ טָאד זַא ,טזייו קלָאפ ןיא גנורעטשייגַאב, :טסײג רעד ןדיי ןיא טבעל

 בָאה ןושל ַא -- ,עלטדנעמ רעטייוו טגָאז --- ,עגליוו ןיא ןענופעג ךיא בָאה קלָאֿפ א;
 -לכ ןבָאה ,ןדיי ,רימ יו ,םעד ןגעוו רעטייו טדער עלעדנעמ ."ענליוו ןיא ןענופעג ךיא
 ןָא וניבא םהרבא ןופ ךיז טיצ סָאד .טַאהעג תונושל ייווצ סיואכרוד ,ןבעל רימ ןמז

 ץרא ןיא רעבירַא ,שימַארַא טדערעג טָאה -- םירהנ םרא ןיא ןעוועג רעירפ זיא םהרבא
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 -רַאפ טכַאמעג ענעגייא סָאד טָאה בקעי .תירבע תפש ןדייו ןביײהעגנָא רע טָאה -- ןענכ
 =- שימַאוַא טדערעג ןוא -- םירהנ םרא ןיא קעוװַא ךָאנױעה ןוא תירבע טדערעג .טרעק
 רחאו ארקמ םינש .קוח ַא ןרָאװעג וליפא זיא ז"זנוא ייב ןוא --- רעטייוו ..."שיאיוגא

 ,ןגָאז ןעמ ליוו .ןרָאהװעג לטרעופיילג ַא טציא וליפא זיא םוגרּת טרָאװ סָאד .םוגרה
 זַא ןוא *!םוגרתא סע זיא םיא יימ :ןעמ טגָאז ,טשינרָאג טײטשרַאפ זיא סע רעװ זַא
 םוגרת דהא זיא -- טינרָאג טײטשרַאפ ןוא הרדס יד האירק ריבעמ לָאמ ייווצ זיא דיי ַא
 ; שימַארַא ןעמונעג רימ ןבָאה עיזַא ןיא ...םוגרת ןיא ןייטשרַאפ לָאמ ןייא שטָאכ וע לָאז

 ,שידיי --- עּפָארײא .ןיא
 טשיג 'דייר ךיאא + רע טגָאז ןרעדנַא ןשיװצ ןוא ,שידזי ןגעוו רעטייוו טדער עלערנעמ

 .ריא ףיא טדעה קלָאפ סָאד לייו ,רעיײט רימ זיא יז רָאנ ,ךָארּפש רעד ןופ חבש םוא
 ןביירש שידיי ,ןדייר ֹוצ שידיי ףיוא בכוח ןיימ רַאפ ךיא טלַאה ,ביל ךיא בָאה קלָאפ סָאד

 "יל ןָא ןריטסיוקע טינ ןָאק ךַאוּפש ןייק ,ךיוא טבעל ךַארּפש יד ןוא .רעטייוו ױזַא ןֹוא

 ,ןזיווַאב םיא טָאה טייצ עצרוק יד ..."*טַאגעלעד ריא ,טַאטוּפעד ריא זיא סָאד ,רוטַארעט
 "עטיל רעזדנוא ,שיידיי טסָארּפ ןיפ רעביא ןצעז עדמערפ .רוטַארעטיל ַא ןבָאז רימ ז
 סָאװ ןַארַאפ זיא סע זַא ,ןמיס ַא זיא ,וליפא זדנֹוא טעבנגַאב ןעמ ,ןליפ ךיז טזָאל רוטַא
 .(ןענעבנג וצ)

 -נעמ טגָאז ,"טעז ןעמ זַא; ,רעכיירש יד וצ דעבירַא רע זיא רוטַאועטיל רעד ןופ
 רעדעפ יד וַא ,זָאנ רעד וצ רעדעפ ַא וצ םיא ןעמ טגזיל ,ססוג זיא רענייא זַאק ,עלעד
 ןעוועג זיא סע, *,'תמא ןייד ךורב, זיא --- טינ ַא ,טוג זיא סע זַא ,ןמיס ַא ויא ,ךיז טריר
 ןיימ וצ ,טנווָא ןקיטנייה ןעקנַאדדַאפ ךיא זומ םיא סָאװ --- ,רעטייוו רע טגָאז --- ,לַאפוצ ַא
 א ךיא בָאה רעבָא םיוק ,טעבננַאב ךימ ןעמ טָאה ןגינעגרַאפ ןסיורג ןיימ וצ ,די :רפ
 ןעמ זַא -- ןמיס ַא .ןטייז עלַא ןופ ןרעדעפ ןזָאל ןעמונעג ךיז ןבָאה --- ןָאטעג ביירש
 ,טסייג רעד טבעל סע זַא ןוא ,טבעל טטייג-סקלָאפ רעד זַא ,טזייוװַאב עמַאנפיוא יד .טבעל
 ! רוטַארעטיל ןייז טבעל ,ךַארּפש ןייז טבעל ,קלָאפ טָאד טבעל

 .:"ףעטייוו ןוא רעטייוו ןגעוװַאב ךיז ןלָאז ןרעדעפ יד, :זיא שטנואוו סעלעדזנעמ
 ,ענליוו ןיא ןעוועג זיא סָאד

 ,(1909 טסוגיױא ןט4 םענופ) "דניירפ, םעניא ,קָאטסילַאיב ןיפ סורג ַא -- טציא ןיא
 טױמ עלעדנעמ, :ןגוצסיוא סױרַא ןעמענ רימ טענַאװנופ ,ץנעדנָאּפסערָאק ַא רימ ןבָאזװ
 ,"קָאטסילַאיב ןיא

 :?שַאקסָאר , רעטַאעט ןיא
 -נעמ ןעוו ,רענעביוהעג ,רעקידבוטיםוי ךָאנ ןרָאװעג זיא ,רעטַאעט ןיא ,גנומיטש ידע

 רעד עקשיפ, ןופ ,*עשטַאילק, רעד ןופ ןעלטיּפַאק עקינייא טנעיילעגרָאפ טָאה עלעד
 ,קזרדנייא םעד .שידיי ףיוא םיא ךרוד טצעזעגרעביא ,"לבב תורהנ לע, ןוא *רעמורק !
 םעד ףיוא טכַאמעג טָאה רעטכידיסקלָאפ ןסיורג רעזדנוא ןופ טרָאװ עקידעבעל סָאד סָאוװ
 ..ןביײרשַאב וצ קירעביא זיא ,םוקילביּפ ןטיורג-רעיוהעגמוא

 ןעמוקעג זיא עדייז דעד .טעקנַאב ַא ןרָאװעג טרישזנַארַא זיא טנוװָא ןיא ןגרָאמ ףיוא
 - ,רעטכָאט ןוא יורפ ןייז ןופ גנוטיילגַאב רעד ןיא/

 רעקָאטסילַאיב רעד ןופ ןעמָאנ ןיא .שטיווָאנאזאח .ל .רד טָאה טנװָא םעד טנפעעג
 .(שיאיירבעה ןיא) רעניבַאר רעד ,רעוועליהאמ ר"ד טרערעג טָאה גנורעקלעפַאב רעשידיי
 -לעוו ,רָאטקע לּפס | יכדרמ טַאהעג טרָאװ עטצעל סָאד טָאה ,סעדער ענעדיײשרַאפ יד ךָאנ
 . .עשרַאװ ןופ טנװָא םוצ ןעמוקעג לעיצעּפס זיא רעכ

 טגָאז --- ,טנידרַאפ טשינ בָאה ךיא בוא; :עדייו רעד ךעלדנע טמענ טרָאװ :סָאד;

 ' ,1909 ,טסוגױא ןט19 ןופ ,188 'נ ,גרוברעטעפ ,"דניירפ רעד, -- "בשותי רגע,
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 "וצ טסכעה ךָאד ךיא ןיב ,ןבעגענּפָא ָאד רימ טָאה ןעמ סָאװ ,דובכ ןסיורג םעד -- .רע

 עשידיי יד טבעל |ןרערערַאפ| םידבכמ עניימ ייב זַא ,קידנעעז רע ןצלָאטש ןוא ןדירפ

 "גדירפוצ ךימ ןָאק סָאװ ,עטסכעה סָאד זיא סָאד ןוא ,טעטילַאנַאיצַאנ עשידיי יד ,ךַארּפש

 | | ..*רעהַא ןעמוק וצ יב ןיימ רַאפ ןלעטש
 ."עשראוו ןיא ס'ומ עלעדנעמ, :עשרַאװ ןופ זועידי ַא רימ ןבָאה רעמונ ןבלעז ןיא

 ןַא .עשרַאװ ןייק ןעמוקעגנָא סיומ עלעדנעמ זיא ,טסוגױא ןט20 םעד ,גָאטשרענָאד;
 םתס ןוא רעטעברַא ,ןטנעגילעטניא ,ןטסיטרַא ,ןטַארעטיל :םלוע רעסיורג-רעיוהענמוא

 ."ןדייז; םעיז ןייז םינּפ לבקמ ןעמוקעג ןטנייז ןדיי
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 'ןַאמשירפ דוד ,עלעדנעמ אזי בקי : ןטיז ילנניא ; 1909 ןיא הרות- ח"דומלת .רָצשז ץָאל ןיא עלעדנעמ

 טימ עלעדנעמ 'ר ךיז טזייװַאב ןַאגאוו ןופ ךעלּפערט יד ףיוא ןוא ,זא טמוק גוצ רעד

 .ןיוועל .ג רייד ןוא ןָאזעניד בקעי ,זַאמשירפ דוד ,ןילטייצ לֶּלֹה ךרוד טרישעג יורה ןייו

 רעטרעדנוה .הגרדמ רעטסכעה רעד זיב טכיירגרעד טוקילכוּפ ןופ תולעפתה יד

 לַאזקָאװ םענופ ןדייז םעד ןעמ טגָארט טנעה יד ףיא ןוא ןגעקטנַא ךיז ןעיצ טמשרא

 | .עטערַאק רעד וצ זיב סײזרַא

 "ןבעל ַא ןופ רעטעלכ, ךוב ןייז ןיא לכבורז .* טלייצרעד עזייר סעלעדנעמ ןגעוו

 -טפירש ןטמירַאב ןופ ךוזַאב רעד . , :ןרעדנַא ןשיווצ טביירש רע ,(1956 ,ביבאילת)

 רעטנזיוט רעקילדנעצ ןוא רעטנזיוט .גוצ-ףמואירט ַא ןיא טלזנַאװרַאפ ךיז טָאה רטלעטש

 זבוז לָאמא ןבָאה םייבר עסיורג רָאנ סָאװ .תובהלתה טימ ןדייז םעד ןעמונעגפיזא ןבָאה

 .טמערוטשעג ןוא טלכויעג טָאה ץלַא .רַאי ץנַאג ַא ןופ ןדיי טטושפ ייב וצרעד ןעוועג

 רעד ןופ רבחמ םעד ןייז וצ םינּפ לבקמ טרַאּפשעג ךיז ןבַאה עכעלטננוי ןוא טרעטלע

 סָאװװ ,קרעו ערעדנַא ןוא "לרעגניפשטניוו , ,?עסקַאט, רעד ןופ רָאטױא םעד ,?עשטאילק,

 רעמ םעד ייב ;סַאג רעשיריי רעד ןיא גמוטײרּפשרַאפ עקיטנָאק רָאג ַא טַאהעג ןכָאה

 סר"מש ןוא סנייטשאלב טגָאיעגסױרַא גנַאל ןיוש עלעדנעמ טָאה רענעייל ןטנעגילעטניא

 -- -- -- . ..ןענַאמָאר



 1225 1909 רעצוז עזר ףמואירט סעלעדנעמ

 .ןעלעדנעמ רַאפ תוביסמ עלַא יד ןיא ךיז ןקילײטַאב וצ ןעמוקעגסיוא רימ זיא קילעפוצ

 .ןטנעדיצניא עפרַאש ייווצ ,בגא ךיז רימ ןעקנעדעג
 ,ךעלריטַאנ ,ןעוועג דצכמ ןעמ טָאה ןדייז םעד .ענליוו ןיא ןעוועג זיא רעטשרע רעד

 -עגסיוא ,ךעלדנעטשרַאפטסבלעז ,ךיז ןבָאה םיא םורַא ןוא ,שיט ןופ ץיּפש יא ןציז טימ
 ינײרַא ,הנותח רעדעי ףיוא םורַא ךיז ןעיירד סָאװ ,םינקסע ןוא םיסנרּפ ,ןריקנַאנ טצע;
 ,דהבכ ךיז רַאט ןּפַאכוצ

 ןוא ,קַאװטיל .א טסידנוב רעד ןענַאטשעגפיױא זיא רעסירגַאב-רענדער יד ןשיוװצ
 ןדייז םוצ טעדנעוװעג ךיז (רע טָאה) ךעלסקינק עשלַאפ ןוא ןסנַארעוװער-טייקכעלפעה ןָא
 -ילעב ידיטָא טימ ןעלגנירמורַא טזָאלעג ךיז רע טָאה סָאװרַאפ ןוא שטייטס :הנעט ַא טימ
 טלּכמעטשעג ױזַא קרעוװ ענייז ןיא טָאה ןיילַא רע ןעמעוו ,סעקווַאיּפ עשלחק ןוא עסקַאטה
 !? טנַאװ-דנַאש רעד וצ טלגָאנעגוצ ןוא

 "שגסיורא טשינ יד קורדסיוא םיצ ןעמוקעג טלָאמעד זיא עדער רעקיזָאד רעד ןיא
 םעד טימ םלוע םע ;גשַאּפערָאה ןטיירב םעד ןופ טייקנדירפוצמוא לוק ןפיוא ךיוה עטגָאז
 םעביא ,קינייועניא תעב ץוח יּפלכ טלעטשעגרָאפ טרעוו סָאװ ,תיב-םולש ןטש-ומולכ
 -ליש יד ןוא ,ןטוג םוצ טרעחנעעג טשינרָאג ךיז טָאה ,ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג ןשידיי

 ןלַאער רעייז ןופ ןרָאװעגנָא טשינ ץלַא ךָאנ ןבָאה םירפס רכומ עלעדנעמ ןופ ןעגנורעד
 ,גנוטיידַאב רעלעוטקַא ןוא טרעוו

 לָאז רעטיורג רעד טָאה טרָאז ע:ערַאװ ןיא ןעװעג זיא טנעדיצניא רעטייווצ רעד
 טָאװ ,ענעשטנואוועג טשינ ןוא ענעשטנואועג ,טסעג עלַא ןעמענפיוא טגָאקעג טשינ
 ,טָאה'מ .רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ החמש רעד ןיא ןקילײטַאב ךיז ןעמוקעג ןענייז
 יד זַא ,יזַא טכַאמעג ךיז טָאה .ןרעמיצ ייווצ ןיא םלוע םעד ןצעזסיוא טזומעג ,ןכב
 וליפא ןבָאה ייז ןענַאװנופ ,רעמיצ ןטייווצ ןיא טקוררַאפ ןעמ טָאה רעביירש עגנוי עלַא
 ,ןט'יוי ןופ טנַאטנעזערּפער ןטרעעג רעייז ןעז טנָאקעג טשינ

 זיא ,העוט טשינ ךיז ןיב ךיא ביוא ;יירד ןופ עיצַאגעלעד ַא ןבילקעגסיוא רימ ןבָאה
 -עלעד יד .,ינודקומ .א ,רד ןוא גרעבמָאנ ,ד .ה ,שַא םולש ןופ ןענַאטשַאב עיצאגעלעד יד
 ,ףעלקיגייא ענייז ןופ שיט םוצ לכיבַא ןעמוק לָאז רע ,ןדייז םעד ןטעברַאפ טָאה עיצַא;
 .ןעגנערברַאפ ייז טימ ידכ ,רעלעטשטפירש יד

 םולש טָאה ָאד ןוא ,שיט םוצ וצ ,עיצַאגעלעד רעד טימ ןעמוקעג זיא עלעדנעמ
 טלגנירעגמורַא זיא רע יאמלה ,עדער רעקידרעייפ ַא טימ םיא וצ טעדנעוװעג ךיז שא
 םולש .טלוװעַאב ןוא טמעשרַאפ ױזַא ןענייז ענייז "םינתוחמ עתמא; יד ןוא ,עדמעופ טימ
 ;ןרעטסיײגַאב ךיז ןײלַא טגעלפ ,טרעהעג לָאמ ןייא טשינ ךָאנרעד םיא בָאה ךיא יװ .ׁשַא

 "עג טָאה רע .הניכש יד טניישעג טָאה םינּפ ןפיוא ןוא ליומ ןופ טצירּפשעג םיא טָאה'ס
 ,עדער עקימַאלפ ַא ןטלַאז

 ןיז .ןָאט ןקיאור ַא ןיא טרעטטנעעג ןוא דיר יד טרעהענסיוא טָאה עלעדנעמנ
 יא הבושת ןייז .קיטרַא-עדייז טעלגעג עלַא זדנוא טָאה קילב רעצלָאטש רעקידתוזחקפ
 ,םיקוסּפ ןוא ךעלטרעוו טימ טרעפעפַאב ןעוועג

 ןוא ריא טייז סיוועג .המוערת יד טשינ טמענַאב ןוא זנור טעד ספות טשינ זיא ר
 יצ רעבָא .החמש ױרטקיטנייה רעד ףיוא םינתוחמ עתמא יד ,ךעלקינייא עניימ ,ריא .אקווד
 ןזָאל ןוא ןצעזסיוא ןײלַא ךיז ןלָאז טינתוחמ זַא ,טרעהעג זיא סע ןעו ריא טָאה ןעד
 !?טייז רעד ןופ ןקיק ןוא ןייטש טסעג ענעטעברַאפ יד

 -וצעז םינתוחמ יד ,טרעקרַאפ .ױזַא טשינ ךיז ןעמ טריפ ןדיי ייב -- טיהַאב טָאג
 ,קעװַא ןעיײג טסעג יד זַא ,טשרע .גנוטכַא ןיא עביל טימ ייז ןענידַאב ןוא טסעג יד סיוא
 רעייז ןַאד ןעווַארּפ ייז ןוא םינתוחמ יד ףיונוצ ךיז ןביילק ,ךיז טרָאפעצ םלוע רעד ןוא
 .החמש עתמא יד ,ענעגייא
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 ,רעטרעוו עקידרעטייוו יד טימ ןשַא וצ טעדנעװועג עלעדנעמ ךיז טָאה רובידו ידכ ךות
 :הוה םויה דע ןורכז ןיימ ןיא טצירקעגנייא ךיז ןנָאה עכלעוו

 .שיאיירבעה ףיוא "שייא) שא ןוא שידיי ןיא שא !ןיש ףלַא .ןעמָאנ ןייד זיא שא
 -סיוא ןרעוו ,רערעדנַא רעד ןופ ענייא עטייוו עכלעזַא ןטפַאשנגיײא ייווצ .שַא ןוא רעייפ
 :רַאפ עדייב יז ןָאק'מ זַא ,ןמיס ַא .טרָאװ ןבלעז ןטימ ,ןעוא ןבלעזמעד ףיוא טקירדעג

 1909 ןיא עלעדנעמ

 רעייפ זיא רעלטסניק רעד .רעלטסניק ןפיוא ןרָאװעג טגָאזעג זיא סָאד .קיטייצכיילג ןגָאמ

 ףענעי רָאנ יװ רעבָא ; הריצי ןופ רעייפ רעד םיא ןיא טרעקַאלפ סע ןעוו ,טפַאש רע ןעז;

 ,רפאו רפע ,שַא יו רעמ טשינ שטנעמ רעבלעז רעד טביילבו ,ןשָאלעגסױא טדעוו רעייפ

 םעד ,רעיײפ ןגָאמרַאט דימת לָאז רע ,לקינייא םעז ןשטנואוועג טָאה עדייז רעד
 ...ךַארּפש רעקילײה רעזדנוא ןיא ןעמָאנ ןייז ןשטייט ןָאק'מ יוװ ,ןפַאש ןופ (שייא) שע

 טָאטש עסיורג עטירד יד ,שזדָאל ןיא ךיוא ךוזַאב סעלעדנעמ טניואוועגייב בָאה ןיא

 טלמַאזרַאפ ךיז ןבָאה סעטָאּפַאק ןוא ךעלעטיה ןיא ןדיי רעטנזיוט .,גוצ-ףמואירט ןייז ןופ



 207 1909 רעמוז טזײר ףמואירט סעלעדנעמ

 עדייז רעד ןעוו ,טזיורבעגפיוא ייז ןבָאה יו ,ןַאב רעשילאק רע'ז ייב סָאװ ,ןטרָאג םעניא
 !רוגיפ רענטלַאטש רעטקָאטעג ןייז טימ ןזיוװַאנ ךיז טָאה

 !ישעדייז רעד לָאז ןבעל ,ישעדייז ,ישעדייז ---
 יד טנַאפשעגסױא ,טעילַאװכעגרעדנַאנַאפ ןוא טגיוועגרעדנַאנַאפ ךיז טָאה עסַאט יד

 ךָאנרעד טָאה ןַאמשירפ דוד .רעקאיפ סנדייז םעד טנעה יד ףיוא ןביוהעגפיוא ןוא דרעפ
 ןוא טליפרעד עגר רענעי ןיא רע טָאה ,רעקאיפ ןיא ןדייז ןטימ קידנציז זַא ,ןבירשעג
 עצנַאג יד ,ךעלטנגייא ,ףיוא ךיז טביוה ,ףיוא ךיז רע ךיוא טביוה ןדזיז ןטימ זַא ,ןעמונַאב

 .רוטַארעטיל עשידיי
 רעד ןיא טכַארברַאפ בָאה'כ סָאװ ,געט רָאּפ ענעי רימ רַאפ ןענייז ךעלסעגרַאפמוא

 ןיפ םָארטש ןקידלַאװג םעד שוחב טריּפשעג טָאה'מ .םידפס רכומ עלעדנעמ ןופ הביסמ
 ,עסַאמ רעשידיי רעמינָאנַא רעד ןופ שממ טרַאּפש סָאװ ,גנוביוהרעד ןוא גנורעטס:יגַאמ

 ןעוו ,טסייג רעכעלרעניא ריא ,טייקרעדנוזַאב ,טייקנגייא ריא טרירעגנָא טרעוו סע ןעוו
 -- -- -- .. תמשנ עוויטקעלָאק ריא ךיז טמערַאוװעצ'ס

 ןגעװ טדערעגפיונוצ רעוט-רוטלוק ןוא רעלעטשטפירש יד ךיז ןבָאה ענליוו ןיא
 .תורודל רכז ַא ןביילב לָאז סע ,ןדייז ןטימ עמַאנפיוא עוויטקעלָאק א ןכַאמ

 יװ ,םעד רַאפ העש ַא ,ףַארגָאטָאפ םייב ירפ ץנַאג ךיז ןפערט וצ טמיטשַאב טָאװ'מ
 .עשרַאװ ןייק ןרָאפּפָא טלָאזעג טָאה עדי רעד

 ןבָאה ,רעוו ,טשינ קנעדעג'כ ,רָאּפ ַא .טייצ ןיא ןעמוק וצ ןזיווַאב ןבָאה עלַא טשינ
 ןיא "עמַאד; רעקיצנייא רעד יבגל .ןסיורד ןיא ןבילבעג ןענייז ייז ןוא טקיטעּפשרַאפ
 -ָאטָאפ םייב טלעוטעג ןוא טסעשז ןשינעמלטנעשזד ַא טכַאמעג רימ ןבָאה טימ רעזדנוא
 ןויטקעלָאק םוצ ןעוועקוטשוצ ןוא רעדנוזַאב ךָאנרעד ןריפַארגָאטָאפ יז לָאז רע ,ףַארג
 גנוטכַא ןוא עביל סיוא ןָאטעג סע ןבָאה רימ ,ץַאלּפ ַא ןוויכב ריא רַאפ טריוורעזער .דליב
 "ונרַאפ ןַאד טָאה עכלעוו ,ןאראב הוובז ןירעלעטשטפירש רעד .,ןיגעלָאק רעזדנוא וצ
 -:עזרעּפ ךס ַא טגָאמרַאפ טָאה יז ,בגא .רוטַארעטיל רעד ןיא טרָא םענעעזעגנָא ןַא ןעמ
 ןיא ךיוא תודמול ןוא ןסיוו ריא בילוצ ץרא ךרד ריא רַאפ טַאהעג טָאה'מ ןוא ,ןח ןכעל
 ,(258-252 ןייז ,1 'ב) ..."םייופס עשידזי

 רעבמעטּפעס ןט6 םעד םכילע-םולש וצ ןבירשעג טָאה עלעדנעמ סָאװ ,ווירב ַא ןיא
 -עמַא ןגעו םיטרפ רעביא םיא טיג ןוא ווירב ןייז ףיוא םיא טרעפטנע רע ואוו ,9
 ךיא סָאװ םיוק ,יוא, :טלייצרע- םיא ץלַא ןופ רעירפ רע טָאה ,רעבעגסױרַא רענַאקיד
 --- ,עדייז ַא ןייז וצ רעװש רעייז ,רעוש .טנעה עשידיי ןופ ןסירעגסױרַא ךימ בָאה
 "ייא ליפ ױזַא ןשיווצ טציא עזייר ןיימ ףיוא ןעזעג ךעלרעּפנײשַאב ,טליפעג ךיא בָאה סָאד
 ..."טפַאשביל סיורג רַאפ טקיטשרעד טשינ רעיש ךימ טָאה ןעמ .ערה ןיע ןָא ,דעלקינ

 * ,.,ימ רימ טסָאק ןביירש סָאד ,ךַאװש ןוא דימ ךיא ןיב טנייה, : ווירב ןייז טקידנערַאפ רע



 עי 5 סעלעדנעט פח וי
 3/ = || = יש

 רעדניק ענייז טלייצרעד עלעדנעמ

 יד ףיוא רעדניק לקעפ ַא טימ הנמלא ןַא ןכילבעג זיא טניימ עמַאמ עמערָא יד --

 סע רע ,ןעוװעג טשינ ;לגניי קירָאי-ףלעווצ ַא ,רעטסלטימ רעד ןעוועג ןיב ךיא .טנעה
 טָא !םולשה הילע ,יז ךיא קנעדעג טשרע יוװ ױזַא טָא 8 לימַאפ רעד רַאפ ?גרָאז לָאז

 טימ ןוא ;קינּפורק ּפָאט ַא שטאהָאר ןטימ סױרַא טפעלש ןיא ןוויוא םייב יז טייטש
 ןקיזָאד םעד ףיוא ןערַאװפױרַא סע ךיז ןגעלכ ,רעדניק = טייקעגדעשז ַא רַאפ סָאװ
 ,?ניימ ךעלרעדניק ,יוא !?עשַאק-קינָאה רעד:טָא טימ ךיילגרַאפ א ןעד זיא'ס --- ,לכאמ

 ...טיױנ רעוהנוא ןוא עמַאנ עמערָא ןיימ ךיז ןָאמרעד ךיא זַא ,טולב טימ טפירט ץרַאה סָאד
 בוטש יד ןעמ טיירפַאב ױזַא יו ,ןטכַארטַאפ וצ ךיז ןעגנואווצעג עקַאט ךימ טָאה סָאד ןֹוא
 . ,ליומ קירעביא ןַא ןופ

 ןיא נָאװ ןרערט טימ ךיז קידנטיגַאב ןוא ,ץרַאה טימ ןעמונעגנָא ךיז בָאה ךיא
 ןוא .קצולס ןייק עילוּפַאק ןופ סופ וצ קעוװַא ןיב ךיא ...טלעװ רעד רעביא טזָאלעג ךיז
 ,סע ויא ןעוװעע ;שרדמ-תיב ַא ןיא ןײרַא ,ךיז טריפ סע יװ ,המכח תישאר ךיא ןיב ָאד
 ךיז בָאה ןיא .הנוי 'ר ריבג ןקיטרָא ןופ שרדמ-תיב רעד ,ןזיועגסיורַא ךיז טָאה'ס יו
 שדדמ תיב ןופ שמש םוצ ...רעגנוה ןיא ןוא טלעק ןיא טייצ עצריק ַא טרעטַאמעגּפָא ָאד
 תינמהר רימ ףיוא יז טָאה ;עבָאװ ַא -- הרש ענעדיי עטלַא ןַא ןעמוקנײרַא טפָא טגעלפ

 דעטמַאל ַא טימ דיא לָאז ךיא יאנתב -- ,ךיז ייב לקניוו ַא טגיילעגרָאפ רימ ןוא ןגירקעג

 ,גָאלשרָאפ ןרעייט ַאזַא ףיוא ןעוועג םיכסמ ָאה ךיא .סנירעניוועג יד וצ טכַאנייב ןטיײלגַאב
 ןעוועג טשינ ךיוא זיא סע ,ןרָאװעג סאמנ "הסנרפ, עקיזָאד יד רימ יא ןכיגניא רעבָא

 שירוצ קעווַא ןיב ךיא ,זהרש טימ ןדייש וצ ךיז ןסָאלשַאב בָאה ךיא ןוא ,תוחוכ עניימ ראכ
 ,טייצ לקיטש ַא ךָאנ ָאד טרעטַאמעגּפָא ךיז ןוא שרדמ:-תיב ןיא

 ,גָאטימ ףיױא םײהַא ךיז וצ ןעמונעג ךימ הנוי 'ר טָאה ,טייצ-בוט-םוי ,לָאמ ןייא
 ךעלגעמ יו ןסע וצ יז טימעג תוזחוכ עֶלַא טימ ךימ בָאװ ךיא ,ןוה ַא טגנַאלרעד טָאה'מ
 ףיוא ןוא ןָאטעג-יירד ַא ךיז טָאה לדנייב ַא !קערש ַא ,יוא ,לָאמַאטימ רעבָא ,קידנעטשנָא
 סָאד) !גױא ןיא ךיילג ןהנוי 'ר ןפָארטעג ןוא ןגױלפעגסױרַא ןפוא ןכעלקילגמוא ןַא
 ,(לווג ןקידרעטייוו ןיימ ןיא עלָאר עקיטכיוו ַא טליּפשעג טָאה ןוה ַא ןופ לדנייב עקיוָאה

 טשינ רעמ ךיז טגָאזעגנָא ןוא שיט ןופ ןבירטענקעװַא ךימ ןעמ טָאה ןיע-ףרזז ןייא ןיא
 ! טייז ןיימ ןופ יירעצָאקש ַא רַאּפ ןעמינעגנָא לַאּפוצ םעד ןבָאה ייז ,ןגיוא יד ףיוא ןזיײװַאב וצ

 ןיב'כ .טָאטש יד ןזָאלרַאפ וצ ןסָאלשַאב ןוא ןעוועג שאיימ ןצנַאגניא ךיז בָאה ךיא |
 טימ ןוח ַא ןפָארטעג ךיא כָאה געװ ןפיוא ...טריפעג ןבָאה ןגיוא יד ןיהואוו קע ;ויַא
 טָאװ הרבח .ץעינעמאק ןייק םיארונ"טימי ףיוא דוב ַא ןיא ןדָאפעג ןענייז ייז ,םיררושמ

 ןעוועג ןיא סָאװ ,עטָאּפַאק ענערָאקנעלאק ַא -- השבלה ןיימ טכַארטַאב ּפָארַא ןביוא ןופ

 "ףיירַא קיצרַאה ץנַאג ךימ ייז ןבָאה ךָאד !סַאלטַא יו טצנַאלגעג טָאה יז זַא ,טצעפרַאפ ױזַא
 טכאדעג ךיז טָאה סע זַא ,ןטוועג ?נע יוזַא זיא דיוב ןיא ינַאפמָאק ןיא ךיז וצ ןעמונעג
 ענייז ןעניפעג טנָאקעג טשינ טָאה רענייק ןוא ,טשימעגסיוא ךיז ןבָאה סיפ סנעמעלַא --
 .ענעגקיא

 רעטייו ןיב ךיא יוװ יוװַא ןוא ,ץעינעמאק ןייק ןרָאװעג לגלוגמ ךיא ןיּב םורַא ױזַא
 יד ןֹופ םענייא ןיא ןטלאהעגפיוא ןטייצ עקילָאמַא יו ךיז ךיא בָאה ,ןעלטימ םוש ןָא ןעוועג
 -סױרַא רימ טימ ןסשומש יד ןופ טָאה טיטַאבעלַאב יד ןופ דענייא .םישרדמ-יתב עקיטרָאר

 יי יי

 ברע ןופ טנװַא םעד ןיא זַא ,תונורכז רוב רעײז ןיא ןליײצרעד ןירבאד .לא ןוא שטיװָאמַארבַא .נ
 טָאה רע סָאװ ,"קינּפורק, םעד ןענָאמרעד החּפשמ ןייז ןופ זיירק ןגנע ןַא ןיא עלעדנעמ טגעלפ רָאיזיינ
 .ץענעמאק ןייק ןעמוקטג זיא רע זיב ירעדנאװמורַא ןקידרעטעּפש ץנייז ןופ ןוא רעטומ ןייז יב  ,סעגײה
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 געו ךיז לָאז ךיא ,ןבעגעג הצע ןַא רימ טַאה רע ןוא ןסיוו וצ טשחוד ןיימ טקיפעג
 עגנערב וצ ךימ ןפירעגסױרַא ןיילַא ךיז טָאה רע -- ,רעבָאלטָאג .ב .א רעביידש םוצ
 גָארקעג רימ רַאפ ןוא טריסערעטניארַאפ קרַאטש רימ טימ ךיז טָאה רעבָאלטָאג .םיא וצ
 ..ןעגרעל םוצ ןעמענ ךיז ןוא ןריטסיוקע וצ טייקכעלגעמ ַא

 םעה-דחא ןוא לארשי-ץרא ןגעװ עלעדנעמ

 :רעטרעוװ עקידנגלָאפ ליומ סעלעדנעמ ןֹופ טלייצרעד רענזיולק ףטוי ר"-

 רימ ןעייג סע ,םינצנק קינייו בָאה ךיא +! לארשי-ץרא ןופ רימ ייז ןקיש סָאה טָאג
 זיא'ס ןוא האגה קרַאטש בָאה ךיא זַא ,ייז ןעניימ סָאװ ? ץראל-ץוח ןיא טייל עמעדָא ּפָא

 ,טײקגסירעגּפָא ,ןשטנעמ-טפול זיא טייקמערָא ,תונצבק ? םינצבק ןלָאמ וצ ביל ױזַא דימ
 .תולג ןופ טַאטלוזער ,טכורפ זיא טײקלצרָאװעגסיױא ,ןכַאז-טפול ןוא --- טיײקלצרָאװעגסיױא

 ,תולג יא סָאד -- עברָאט יד .ךַאז טבלעז יד ןוא ןייא ,סנייא יא --- תולג ןוא תונצבק :
 יז ךיא בָאה רַאפרעד ןוא ,עברָאט יד טסַאהעג ,טַאהעג טנייפ ךיא בָאה ןרָאי עניימ עלַא

 ןוא קילַאיב זַא ,סיוא טזייו .,ןטייקליורג עריא עלַא טימ טכַארבעגסױרַא ןוא טלָאנעג
 יליש רע זַא ,םכילע-םולש .ןעממילע-םולש ףייא ןבקעי םולש ןטיברַאפ ןבָאה .יקצינו:אר
 .רעד רימ טוט ץרַאה ןיימ -- ךיא ןוא .ןילַא רע טכַאל ,ךַאז עקירעיורט ַא סעכע טרעד
 ,וד טשינ ,רערעדנַא רעד טכַאל -- לטרעװ ַא ,המכח ַא סעּפע טסגָאז וד וַא ,ייוו ייב
 רפטסע םעד ןבידשעג ךיא בָאה ןכַאל םוצ טשינ !ןכַאל טשינ ןָאק ןוא ןייוו --- ךיא ןוא
 לארשי'ץרא ןיא ןוא : ן'רעמורק רעד עקשיפ; ןופ ןעמָאנ רעשיאייובעה רעד} "םינצבקה
 ,עטלצרָאװ ועגסיוא ןייק טשינ ,ןשטנעמ-טפול ןייק טׂשינ ,םינצבק ןייק טשינ ןעז ךיא ליװ
 טייקיטסייג יד ,תוינוחור יד סָאוװ ,זיא קילגמזא רעצנַאג רעזדנוא ,ייז ןופ ךוּפיה םעד רָאנ
 -נופ ַא ןָא ןבילבעג רימ ןענייז ,דוסי רעזדנוא ,זנַאטש רעזדנוא ןבָארגעגרעטנוא ןבָאה

 רימ ,ןרָאב ןיא ןעלצרָאװניײא ךיז ןפרַאד רימ ,ןריוילַאירעטַאמ ךיז ןפרַאז רימ ,טנעמַאד
 .רעטצבערגרַאפ לסיבַא וליטא -- טליו ריא בוא ןוא רעטושּפ-טסָארּפ ןרעוו ןפרַאזָאב-
 ןימ םעד ןופ ןיוש ָאד זיא רעכיז ןוא .רעטושפ-רעמ רָאנ ,טבָארגרַאפ קידמשוגמ טשינ
 -ַאיב| ייז ןוא ...לסיבַא יצ ךס ַא ,רעטעברַא ,ןרעיוּפ ןטרָאד ןַארַאפ --- לארשייץיוא ןיא
 ,ָאד רימ ןלעכ סע -- םינצבק ןטרָאד ןופ רָאג רימ ןקיש ןוא ןעייג | יקצינוואד ןוא 4
 | | | "יז םינצבק ,תולג ןיא

 םיא ךָאנ טכַאמעג ןרעג ןײלַא טלָאװ ןוא ןעגנַאהעגפױא ןעמעה-ד:חא טלָאװ ךיא;
 (סקיטסייג) תוינחור גרַאק !םיא טלעפ (רעטנעצ רעקיטסייג) ?ינחור זכרמ, ַא .דפסה ַא
 -סנבעל ,תוימשג זיא -- ּפִא (קלָאּפ םעד) םיא טייג סע סָאװ !תקלָאפ עשידיי סָאד טָאה
 -ילָאּפ רעד .רעטנעצ רעקיטסייג ןייק טשינ רעבָא ,טעֿברַא ןבָאה ביל ,םיא טלעפ דיירפ
 ;הינחור סנדיי יד ןופ ןרענימרַאפ טשינרָאג ןלעוו יודראנ .ןוא לצרעה ןופ םזינויצ רעשזט
 עשידיי סָאד ןסײרּפָא טשינ ןלעוו טּפַארק ןדרעפ טנזיוט קיצרעפ ,טשיִנ רָאה ןייק וליפא
 רעטנוא ןרָאב ַא טלעפ ןדיי ! רוטַארעטיל רעטלַא ןייז ןופ ןּוא קיטע ,החות ןייז ןופ קלָאפ
 ףיוא ןבעל שימָאנָאלע-שיטילָאּפ ןוא דרע רעד"טָא ףיוא טכער עשיטילָאּפ ןוא טיפ יד
 םעד ןגעק םעה-דהא ָאד טפמעק סָאװ ןוא -- רעקלעפ עלַא ייב יוװ ,עירָאטירעט רעד
 ? םזינויצ ןשיטילָאפ

 רעשזדיי רעד ףיוא טשינ לארשי ללָאפ םענופ םויק םעז ןקיטסעּפַאב ליוו םעה-דהא

 טרַאד ןיפ יז ןבָאה ,לארשי-ץוא 1909 ןיא טכוזַאב ןבָאװ יקצינוואד .ח .י ןוא קילַאיב .נ .ח זִעְוו *
 ןיא ןדי רענמית עמערָא עפורג ַא טלָאמעג ןעװעג זיאס ןכלעװ ףיוא ,לטיַאק א ןעלעדנעמ טקישעט
 סצז ןופ לטיּפַאק א ךָאנ , : ןבירשעגוצ ןכָאה יקצינואר ןוא קילַאיב .טרַאדעגסױא ,רעדיילק ענעסירעצ
 ץלעדנעמ .ןעמיקעגנָא זיא לטיױַאק סָאד ןעװ ,ןעלעדנעמ ייב ןעוועג זיא יוענזיולק .רד ."םינגבקה רפס
 ,(יילדנמ תורבוח,)} טגָאזעג דעקידנרַאצ א ,רעזגורכ א ןיא לדליב ןפיוא ןָאטעג קיק ַא טָאה
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 םעד טעז יוָאננוד .ש ןוא ,קיטע רעלַאנָאיצַאנ ףיוא רָאנ ,םיגהנמ עריא ףיוא טשינ ,הנומא
 ןייק ןטיירגוצ טשינ חסּפ טעװ ןעמ :טכַארט ַא רָאנ טוט .ןענרעל-שטכישעג ןיא דוסי
 שיט ןפיוא ןלעטשקעװַא טעװ ןעמ רָאנ ,רורמ ןוא הצמ ןייק ןסע טשינ טעוו'מ ,רדס ןתמא
 תאיצי ןגעו עטכישעג סווָאנבוד ןופ לטיּפַאק ַא ןענעייל טצוו'מ ןוא רעטוּפ טימ טיורב
 ביױא !ןָא טשינ ךיז טבייה סע !ןיינ ןוא ןייג !ןדִיי ןייז רימ ןלעוו טימרעד ןוא סידצמ
 -ןמה רעדָא רתסא תליגמ : תודחיה םויק ןרַאפ רעקיטכיוו זיא סָאװ ןגערפ ךימ טעוומ
 ףיױא סע, :טגָאועג טָאה איבנ רעד .ןשַאט-ןמה יאדװַא :טגָאװעג ךיא טלָאװי ? ןשַאט
 קינױטסואװַאבמוא ןוא קידנליװ טשינ וטסגנילש ןשַאט ןמה טסע וד זַא ..."הליגמ יד
 ןיא הליגמ יד טנעייל סָאװ ?*יוג: ַא רעבָא .עטכישעג עשידיי יד ךיוא ,הליגמ יד ךיוא

 עטכישעג עשידיי עצנַאג יד ןעק רע ןעוו וליפא ןוא ,םירצמ תאיצי ןגעוו תומש רפס ןיא
 ,"דיי ןייק טשינ ץלַא ךָאנ רע טרעוו ,יזנכשא רָאסעּפָארּפ רעד יוו

 ןּפַאלק רימָאל .עלדאווָאק יד -- קלָאפ טָאד ןוא רעמַאה רעד ןענייז ,רעביירש ,רימ
 ...ןכַאװפיוא טעװ סע זיב

 -ץגנָא טָאה רעביירש ַא .רזכא ןַא ןייז ןעמ ףרַאדַאב ,רעביירש ַא ןייז וצ ידכ...
 קירעביא ןענייז ןוא קיטיינ טשינ ןענייז סָאװ ,ןכַאז רעבָא ,םיא ןלעפעג סָאװ ,ןכַאז ןבירש
 יז ,ןקעמסיוא ייז טשינ ץרַאה ןייק טָאה רע ןוא ,ןעגנערבסיורַא ליוו רע סָאװ ,םעד וצ
 ףיוא ןבָאה תונמחר טשינ טסלַאז וד :גָאז ךיא ןוא .ןבירשעג ןייש ןענייז ייז ,םיא ןלעפעג
 יִצַאצ ,ןעיירעליּפש עלַא יד ןקעמסיוא זונמחר ןָא !סיױא ייז קעמ ןוא ןלזג ַא ייז !ייז
 .גנֹומַאש רעד וצ קיטינ טשינ ןענייז סָאװ ,ןזַארפ ענייש ןוא ךעלטנעמאנרָא ,ךעלעק
 עקירעביא סָאד ןוא -- קיטיונ טגנידַאבמוא זיא סָאװ ,סָאד זיולב ןזָאלרעביא ףרַאד'מ
 טכַאמ תוירזנא יד-טַא ןיולב .ןָאט ייו טשינ ריד לָאז ץרַאה סָאד לפיוו ,סױרַא םענ
 ...רעביירש ַא

 געװ ןכיילג ןפיוא טשינ ןעייג ייז סָאװ ,זיא רעביירש ערעזדנוא טימ קילגמוא רעד
 םיצולּפ ןוא ,וועשטידרעב ןייק ןרָאפ ףרַאדַאב דיי ַא .קעווצ ןוא ליצ םעיונעג ַא טימ ןוא
 עינעפרעדַאב םוש ןייק טָאה רע םגה ןוא .רימַָאטישז ןייק טייג סָאװ ,רופ ַא רע טטערט
 טרָאפ ןוא ריא ףיוא ךיז רע טצעז ,רופ ַא ןיהַא טייג סע זַא רעבָא ,רימָאטישז ןיא
 יװ ,ןפערטנָא ךיז ריא טעװ ,רעביירש עטסעב ערעזדנוא ןופ קרעוװ יד טמענ . . .ןיהַא
 רזעילא 'ר .ןעגנופַאש יד ןופ לת ַא טכַאמ סָאד ןוא ,געוו ןכיילג םענופ ּפָא ןטערט יז
 יא טרָא ןקידובכב ןייק ןעמונרַאפ טשינ רַאפרעד טָאה (1888-1815) לפייווצ ןהכה יבצ
 ,טזָאלרעד טשינ טלָאװ רע ןעו ,ןעמענרַאפ טפרַאדַאב טָאה רע סָאװ ,רוטַארעטיל רעד
 .1840) ןיקסנעלאמס ץרּפ ייב זיא ױזַא ןוא .ןרעוו ןוָאלבעגנָא ױזַא לָאז גייט רעד זַא
 ןוא ,ןענעייל טנָאקעג טשינ ייז ךיא בָאה רַאפרעד ןוא ,ןעגנולייצרעד ענייז ןוא (5
 ,רעביירש עיינ ערעזדנוא ךיוא ןופרעד ןדייל סָאמ רעסיוועג ַא ןיא

 ןגעוו לטיּפַאק ןצנַאג ַא ןבירשעגנָא טלמונַא בָאה ךיא !ןטיה ךיז ןעמ ףרַאדַאב ,יוא
 ּפַאכ ךיא .,("לרעגניפשטניוו סָאד, -- שידיי ןיא ,"אכבה קמעב; ןופ) עלייב לדיימ רעד
 עלייב זַא ,עזרעד ןוא --- לטיּפַאק סָאד לָאמַא ךָאנ רעביא ןעייל ךיא ,ירפרעדניא ףיוא ךיז
 ...!דרָאב סעשטיװָאמַארבַא -- ?ריא טניימ -- דוָאב סנעמעוו ןוא !דרָאב ַא רָאג טָאה
 טרטדלישעג ןוא ,ףוכ ןזיב בױהנָא ןופ ,לטיּפַאק ןצנַאג םעד טקעמעגסיוא ךיא בָאה ןַאד
 ...דרָאב ַא ןופ ןמיס ַא ןָא ןעלייב

 (1917 ,סעדָא ,ילדנמ תרבוח) "ילדנמ יבר לש ןילוח תחיש, ענייז ןופ רענזיולק ףסוי .רד טיול
 ,(123121 זיִז
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 :ןעלעדנעמ ןגעװ תונורכז ענייז ןיא רעביא טיג ווָאנבוד ןועמש

 ענעי ןגעוו :ןבעל ןכעלנעזרעּפ ןייז ןופ ןדָאזיּפע טלייצרעד לָאמטּפָא רימ טָאה רע;
 רע זיא רעטניו .הבישי סעליימאר רענליוו ןיא טנרעלעג טָאה רע ןעוו ,ןרָאי עגנוי
 רעד ןגעװ :קנעב טלעפעג ןבָאה'ס לייו ,רעטצנעפ ןטלַאק םעד ףיוא ןפָאלשעג טרָאה
 זופ ץיירק ןיא ,ןרעבאלטָאג טימ קסלאדאפ-ץענעמאק ןיא טכַארברַאפ טָאה רע סָאװ ,טייצ

 ןופ רָאטנאק-ןפנָארב רעקיטרָא רעד ןופ עטמַאַאב-סעקינזיצקא ןוא רערעל יענָאיזאק;
 ,טױג רערעװש רעד ןגעװ גנולייצרעד ןייז ןסעגרַאפ טשינ ןָאק ךיא .גרובזניג ןָארַאב

 סעדָא ןייק ןרָאפּפַא ןרַאפ ןרָאי עטצעל יד ןיא רימָאטישז ןיא ןטילעג טָאה רע סָאװ
 ןוסנכה יד :ןביז עבלַאז- החפשמ ַא :סיורג ןעוועג ןענייז תואצוה ידש : (18807187)
 -רַאוו ןוא רענליו יד ;טלעג-הריד ףיוא טקעלקעג טשינ וליפא ןבָאה קרעוװ עניימ ןופ
 -אילק, ,'עסקַאט, יד טקויודעגרעביא טייהרעליטש ,טלזנַאב ךימ ןבָאה רעגעלראפ רעוועש
 -רַעד וצ טַאהעג ביל טָאה עלעדנעמ -- -- -- ?...'עלעשטנעמ עניילק סָאד ןוא ,יעשט

 רעשידיי רעד ןשיוצ ןעוו ,ןרָאי שנעי ןיא ,גרוברעטעּפ ןייק העיסנ ןייז ןיא ךיז ןענָאמ
 ןוא קלָאפ ןשידיי םוצ סערעטניא רעד טקעוװרעד ךיז טָאה ץנעגילעטניא רעטרילימיסַא
 "וועי יקסורא ,"טעווסזארג ןטפירשנכָאװ עשיסור-שידיי יד ןרָאװעג טעדנירגעג ןענייז'ס
 ,ענליוו ,"שידיי וצ !ןָאגרַאשז, ןופ, -- !וָאנבוד .ש} . . ."דָאכסאוופ לַאנרושז רעד ןוא "יער
 ,(116 'ז ,9

 ; וצ טיג ווָאנבוד .ש

 ףיט ןגעלפ עכלעוװ ,ןגיוא עגולק ענייז רַאפ ןעגנַאגעגכרוד) ןענייז תורוד ייררש
 ;ופוקת יירד ןֹופ ןטלַאטשַעג ,טקוקעגוצ ךיז ןבָאה ייז סָאװ וצ ,ץלַא ןיא ןעגנירדניירַא
 ןופ יןדייז; םעד רַאפ טכַאמעג םיא ןבָאה עכלעזו ,קרעוו ענייז ןיא טלגיּפשעגּפָא ךיז ןבָאה
 רעד ןיא ןסקַאװעגפױא ,טסראוַאב יװ ,ויא טנַאלַאט ןייז .,רוטַארעטיל רעשידיי רעד
 -נופ ןכַאמרעביא טוומעג טָאה רע זַא ,ליפ ױזַא ףיוא ןבעל ןייז ןופ טפלעה 'ועטייווצ
 -ָאד רעד ןיא .טנגוי רעד ןיא ןבירשעג טָאה רע סָאװ ,קרעוװ ענייז עלַא טעמכ ײנסָאד
 ןוא שידיי ןיא ,ןכַארּפש עדייב ןיא ליטס םענעגזיא ןייז ןפַאשעג רע טָאה טייצ ױעקיז
 -רענָא טנָאקעג טשינ ןױש טָאה רע ןוא ,ןבעל ןפיוא קוק םענעגייא ןייז ,שיאיירבעה
 םעד רעטנוא ןבירשעג לָאמַא טָאה רע סָאװ ,קרעוװ ענעי רעדניק-טסייג ענייז רַאפ ןענעק
 ,"תביבס רעד ןופ סולפנייא

 טעניבַאק ןיא ךיז ייב עלעדנעמ

 םייב רענעגזיא ןַא ,שטנעמ-בוטש ַא רענייז ,טניירפ רעטנעָאנ סעלעדנעמ ,ימעדןב .מ
 יב רעײגנײרַא רעטּפָא ןַא ןעװעג זיא רע .טנעָאנ רעה ןופ ןעלעדנעמ טרעדליש ,ןדייז
 .הפ-לעבש עלעדנעמ 'ר ףיוא טלטשעגּפָא ךיז ,רעטשרע רעד ,טָאװ וע ןוא ןעלעדנעמ

 ; תונורכז ענייז ןיא טלייצרעד דע
 שודק םוקמ ןימ ַא ודנוא רַאפ ןזעוועג זיא סָאד -- ,טעניבַאק סעלעדנעמ 'ד...;

 ןוא ךעלביל יֹזַא ןוא םערַאװ יֹוזַא ,ליואוו ױזַא ךיז טליפ ןעמ וואו ,הרות םוקמ ןוא
 טרָאד ךיז ןעמ טָאה ןטסעב םוצ .טלעװו רעכעלגעט רעניימעג רעד ןופ טייוו ױזַא ךיוא
 -תנש ַא ,רערעדנַא זַא רָאג עלעדנעמ 'ר זיא תבש םורָאװ ,םוט-םוי רעדָא תבש טליפעג
 זיא בוט-םוי יא ,םינפ ןייז ףיוא ןסָאגעגסױא ןצנַאגניא זיא תבש גנוש רעד ןוא .רעקיד
 לכיימש ןקידבוט-םוי ןטוג ןטימ .רעטנוזלעגשי ֹוא ןַא ,רעכייוו ַא ,רעקידבוט-םוי ַא רע
 ַא ,םכזז דימלת ַא לכ םדוק זיא עלעדנעמ 'ר זַא ,ןסעגרַאפ טשינ ףרַאד ןעמ .,םינפ ןפיוא
 נלעדנעמ 'ר טּפעלש .רוטַארעטיל טימ טינ ךיז טמענרַאפ ןעמ זַא ,ףירח ַא ןוא ןדמל
 ןרעייט ןייז רעטפָא רָאג ,ארמג ַא לָאמַא רָאג רעדַא שרױמ ַא רעדַא לכיינת םעד סיורַא
 -טיג ,ערעווש ןויװנָא ,םישודיח ןזייו ןָא ךיוא טביוה ןוא ,לכ"נת םעד --- גנילב ל
 ריא זַא ,ךָאנרעד ןוא ...קיטַאלג טינ ,חשקֹומ הלוכ זיא סע ואוו ,רעטרע עקידנעטשרַאפ
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 עלעדנעמ 'ר ןָא ךייא טבייה ,ןכירקסױרַא טינ קוסּפ םעד ןופ טעוװ ריא זַא .טוג ןיוש טעז

 םיִקוסּפ ערעדנַא קיצנַאװצ טימ קידנכיײלגרַאפ ,ןינע םעד ןרעלקרעד ןֹוא ןטכײלַאב וצ
 ױזַא ךייא טרעוו סע ןוא רָאלק ױזַא ךַאז יד ךייא טרעוװ גנילצולּפ ןוא -- רעטרעוו דעדָא

 יא ןרעלקרעד ןיא ,ָאי .תולעּפתה ןופ רעטנוא טגנירּפש ריא זַא ,ןגיוא יד ןיא קיטּכיל

 א עטסערג יד ןופ רענייא עלעדנעמ 'ר זיא ך"נת ןיא רעטרע עטסרעווש יד ןטכיילַאב
 זַ ןינע םעד ןיא ןלַאפניא עטיט ןוא עכייר ענױזַא טָאה רע .סרעטסיימ עטטפרַאש
 סע .רעלטסניק ןסיורג םעד יו ,ףירח ןסיורג םעד םיא ןיא ריא טרעדנואזוַאב טּפָא
 ןעגנוזעלרָאפ ןייק טכַאמעג טשינ טָאה עלעדנעמ 'ר סָאװ ,ןדָאש רעסיורג ַא תמאב זיא
 ןדָאש רעמ ךָאנ .טגיײלעגרָאפ טכָא םיא ןבָאה רימ יה ױזַא ,טייל עגנוי רַאפ ך"נת ןֹופ
 ןלפוװ ןוא ןרָאװעג יכירטירַאּפ טינ ןענייז ןעגנורעלקרעד עדנצנעלג ענייז עלַא טָאװ יא
 .ןרעוװ ןסעגראֿפ יײזַא

 רענעק עסיורג עתמא ערעדנַא עלַא טימ ךיילג ,עלעדנעמ 'ר טָאה קיטירק"לביב יד

 םינפ ןייש ַא .אלולטי אכוח דימת ריא ןופ טכַאמ ןוא האנשה תילכתב טנייפ ,ך"נת ןופ
 ףיוא םישוריפ ענייז טימ "שטייד , רעד ,עלעדנעמ 'ר יװ ,ןומל ןפיט ַאזַא ייב ןבָאה ןָאק
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 ,"יבשא , ןיא דיי ַא יװ ,ס"ש ןיא ןוא ך"2 ןיא יקב זיא סָאװ ,ןדמל רעסיורג רעד-טָא
 ענעדיישרַאפ ,בקעי ןיע ,םישרהמ טימ טלגנירעגמורַא דימת רע זיא ,טביירש דע זַא
 עפעלטע טרָאו ןקיסַאּפ ןקיטיונ ד טכוז רע זַא ,ךיז טכַאמ טפָא ןוא .המודכ ןוא ג:תכסמ

 ןוא !שיט:-ביירש ןייז ייב ןעלערג נעמ 'ר ייב טליפעג ךיז ןעמ טָאה ליואוו יו ,יוא

 ןָאמרעד ךיא זַא ,טציא ןָא ךימ טטַאכ שינעקנעב ףיט ַא רַאפ סָאװ ןוא טומייוו ַא רַאפ סָאיװ

 !ןרָאי עסיז עטוג עקיזָאד יד ןָא ךיט

 עכעלניירעג ַא רָאג ןזעוועג זיא ןעלעדנעמ 'ר ייב ןציזּפָא טכַאנייב ףלעווצ זיב
 ךיוא ןוא .ייוצ זיב סענייאניא ןסעזעגּֿפָא ןיא ןעמ זַא ,טֿפָא ןכַאמ ךיז טגעלפ'ס .ךַאז

 -- טכַאנ עצנַאג ַא ןריצַאּפש רָאג רעדָא ןֿציוּפָא ןעלעדנעמ 'ר ייב .רחשה תולע דע
 ,טינרָאג זיא

 ,ענייש ,ןעגנוקרעמַאב עק"טכיר ןוא עפיט טימ ךייר ללכב זיא סעומש סעלעדנעמ 'ר

 ,לשמ ךדרדב טּפָא ,םרָאּפ רעדנצנעלג ַא ןיא דימת טעמכ טגָאזעגסױרַא ,ןלַאפנייא עדנצנעלג

 ץטסנייפ יד דימת ייברעד ןוא .דליב דנצנעלג טּפָא ,ןייש ַא ןיילַא ךיז רַאפ ןיוש זיא סָאוו

 ,ץיוו רעלעדייא רעד ןוא עינָאריא

 טָאה רע .רעקנעד רעשיגָאל גנערטש רעשיטַאמעטסיס ןייק טינ זיא עלעדנעמ 'ר
 ,דימת רע טקנעד ןעקנעד .ןעגנואיושנָא-טלעוו עיונעג עטלעטשעגּפָא ןייק טינ רשצא ךיוא
 ףע ,גנוקרעמַאב ַא .טנַאדעג ַא ףיױוא דימת םיא ןיא טקעוװ .טעז רע סָאװ ,ךַאז עדעי ןוא
 -ַאב ךיז ןעייטש ןעקנַאדעג עלַא יד רעבָא .טקרעמַאבמוא ךןדוד ךַאז ןייא טינ טעמכ טזָאל
 ײז -- ןרעדנַא םעד טימ רענייא ןדניבעג טשינ ןענייז ,ןרעזנַא םעד ןופ רענייא רעדנוז
 ןוא .זרעד נא םעד רענייא רתוס טּפָא ייז ןענייז רעבירעד ןוא ,ןצילב ,ןלַאפנייא ןענייז
 -סיֹורַא טָאה רע סָאװ ,סָאד טנייה טרעטשעצ עלעדנעמ 'ר זַא ,רָאפ לָאמ ליפ טמוק סע
 קיטליגכיילג ץנַאג זיא סָאװ ,רעלטסניק רעתמא ןַא רע זיא טרּפ םעד ןיא .ןטכעג טגָאזעג
 ,תמא ןקיזָאד םעד ,טינ םיא טכוז רע רָאנ טינ .טלחומ תמא ןטלעטשעגּפָא ןסיוועג ַא וצ
 שיא שיא .תמא ַאזַא ָאד זיא סע זַא ,קרַאטש טינ טביולג רע זַא ,ןייז ךיוא ןָאק סע רָאג
 ,ןכַאז ערעדנַא ןיא ךיוא ױזַא ןוא ,ולש תמאו רוד רוד ,ולש תמאו

 ףיוא ,ןיינ יצ ,טסיניצ ַא עלעדנעמ זיא יצ ,טהריקחעג ,רעגײטשַא ,ךיז טָאה ןעמ
 .שטנו בל לכב ,ךרוד ןוא ךרוד דיי ַא ,דיי ַא זיא עלעדנעמ 'ר : רעפטנע ןייא ָאז ויא םעד
 יצ עביל ןייז ןיא ,טסנוק ןייז ןיא ךיוא ,דיי ַא רָאנ ןוא ,דיי א ןעמעלַא ןיא זיא רע
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 סָאװ ,רעביירש ַאזַא טינ ,רימ טכַאד ,ןבָאה דימ; .ןייז טינ .רע ןָאק שרעדנַא . .רֹוטַאְנ רעד
 ןוא עסיורג וצ .ַא זיא רע } .עלעדנעמ "ר יװ ,ןריי ןצנַאה םעד ןייז ללוכ .ױזַא .ךיז ןיא לָאז
 דמַאז לָאז .טדמערפ סעּפע ןייטשוצ ןענָאק םיא וצ לָאז סע ,טייקכעלנעזרעפ עקרַאטש
 'גייה רעד ,רעטלטסניקעג רעה טינ רע תמא רעד ,דיי רעד ןוא ...זלעפ ַא וצ ןייטעוצ

 ןעמ ףרַאד סָאװרַאפ ,דיי ַא זיא סָאװ ,םעד ןגעוו טהריקחעג טינ לָאמ ןייק טָאה ,רעקיט
 ןעמ זַא ,טלָאמעד ןָא ךיז ןבייה סָאװ 'רזלאס ןענייז ץלַא סָאד --- המודכ ןוא דיי ַא ןייז
 ' - טייקשידיי םעד ןופ ןכירקסורַא ןביױהנָא ליוו

 .קנַאדעג םענעי רעדָא םעד רַאפ רעפמעק יװ רעלטסניק רעמ ךיוא ָאד זיא .רע ...
 ,קנַאדעג םעד וצ טשינ לָאמנייק טוָאל סָאװ ,דיי רעתמא רעד ןינע םעד ןיא ךיוא זיא רע
 ןָא טָאג טַאהעג טלָאװ םינפ ןייש ַא; .לָאמַא ןייגרעטנוא ןָאק קלָאפ עשידיי סָאד זַא
 ןיא םיא ייב ףיט ,ףיט טגיל ןדיי םענופ טייקיבייא יד .טגָאזעג לָאמ ןייא רע טָאה .,"ןדיי
 ךיז טזיױװ ערעדנַא ייב ואוו ,טרָאד קיטולֿבטלַאק טפָא ךיז רע טקוק רעבירעד ןוא .ןצרַאה

 ירַאפ .הלכשה ןופ ןמיס ַא ָאטינ טעממ זיא קרעוו ענייז ןיא .שואי רעכעלקערש ַא סױרַא
 ,קלָאפ *עקידנפָאלש; סָאד "טקעװעג, טשינ טָאה סָאװ ,רעקיצנייא רעד זיא רע ,טרעק
 ץרּפ רעדָא ןָאדרָאג .ל .י יװ ,טכאלעגסיוא טינ ,טגָאזעג רסומ ןייק לָאמנײק טיא טָאה
 ,טרעקרַאפ ,טָאה רע .המודכ ןוא טייקדליוו ןייז ,םיגחנמ ?עשירַאנ, עניײז ,ןיקסנעקָאמס

 סָאװ ,טפארק רעטסערג רעד רַאפ יז ז טלַאז ןוא םיגהנמ ערעזדנוא וצ עביל עטייה ַא
 טכַאמ *שַאט ןמה רעד, ,'לדעלפ סָאד, ."קלָאֿפ עשידיי סָאר טסעפ טלַאה ןוא טקרַאטש
 טגָאז ,"עטכיטשועג עשייויי יד יו רעמ וליפא ,סעדער עלַא טימ ךעלכיב עלַא יו .ןדיי רעמ
 ייב ןענייז יז ,ץענערג ןייק רָאו ןבָאה םיבוט:םוי וצ ןוא תבש וצ עביל ןייז .טצָא רע
 חלכשה יד זַא ןגָאי טינ ןעמ ןָאק ןגעווטסעדנופ .ערעזדנוא השורי עטסרעייט יד םיא
 ןיא ליבשמ רעד סיױרַא םיא ןיא טערט טּפָא ןוא ,טקריוװעג טשינ םיא ףיוא רָאג טָאה
 יניא רעטיול זיא סע :ענעגייא טָאד ךיוא רעבָא זיא ָאד .ןעקנַאװעג יד ןיא ןוא ןבעל
 זיא טסעפ ןוא קרַאטש .וכופהו רבד םיא ןיא טניפעג ריא ןוא ,היבוברעב ץלַא ,ןלַאפ
 ,רֶע טרעטעגרַאֿפ םיאנת יד ןוא דומלת רעד - ,טייקשידזי רעטלַא רעד וצ עביל | יז ךָאז
 םוצ ןוא ןהשמ וצ עביל ןייז זיא רעקרַאטש ךָאנ ! ןרירנָא יז ןוואורפ רעצימע רָאנ זָאל ןוא
 .-,לארשי יהלא

 -גסיווע םעד ןגעוו גנולמַאזחַאפ ַא ןיא טדערעג (םעה דחא) .רענייא טָאה לָאמ .ןַיא
 .השמ *ןשירַאדנעגעל, םעד ןוא "ןכעלטפַאש

 געט עכעלטע זַא ,*ײרעלּפַאלּפ רעד ןופ טכַארבעגפיוא ײזַא ןעוועג זיא עלעדנעמ
 -עג םיא ןיא ויא רענדער ןפיוא סעכ רעד ןוא .ןקיאורַאב טנָאקעג טשינ ךיז רע טָאה
 ,םשח לולה םעד ןייז לחומ טנָאקעג טינ םיא רע טָאה גנַאלגרָאי .גָאט ןדעי טימ ןסקָאװ
 | ,טקנערקעג ףיט םיא טָאה סָאזו

 טנװָא ןַא הכונח ןכַאמ ןגעלפ טשטיטרעווינוא רעסעדָא ןופ ןטנעדוטס עשיטסינויצ יד
 ,ןעוועג טשינ זיא עלעדנעמ 'ר ואוו ,טנוװָא ןייא ףיוא .רעלעטשטפירש עשידזי עלַא .רַאפ
 תוזע ְןַא לגניי ַא סעּפע ןעגנוחפשעגפיורַא זיא .קנַארק ןגעלעג טלָאמעד זיא רע לייוו
 טינ ןרעייפ רימא :רעטרעװ עכלעזַא טימ ןבױהעגנָא טָאה רע סָאװ ,עדער ַא טימ םינפ
 ױימ ןליוו טָאג ןשידיי םעד .טָאג ןשידיי ןרַאפ ןטלַאהעג המחלמ ןבָאה סָאװ ,םירובג יד
 ןעמ טָאה רוחב םעד .?טײקשירַאנ רעד טימ עדנע ןַא ןכַאמ גנַאל טייצ ןיוש .ןענעק טינ
 | ,טלעטשעגּפָא ,ךיז טיײטשרַאפ ,דלַאט

 -עג זיא סָאװ ,ןעלעדנעמ 'ר וצ ירפרעדניא ןעמוקעג ךיא ןיב גָאט ןרעדנַא ןפיוא
 -טיוא רע זיא ,רוחב םענופ רעטרעוו יד ןבעגעגרעביא םיא בָאה ךיא זַא .טעב ןיא ןגעל
 קרַאטש ַא ןעוועג ךיוא זיא ןרָאצ ןכעלקערש םעד ןיא .טרעטיצרַאפ טעב ןופ ןעגנורּפשעג
 רעקידרעייפ טימ .קילגמוא רעסיורג ַא ןפָארטעג טלָאװ סע ךיילג ,קָאטיײװ ןופ ליפעג



 ךוב-עלעדנעמ סָאד 234

 ָאװ ,ןטסילַאנָאיצַאנ ןוא ןטסינויצ ןימ םעיינ םעד ןופ טדערעג רע טָאה לקע ןֹוא האנש
 *? לאושי יהלא םעד ןָא לארשייץרא רעייז ףימ גיוט סָאװ : טייקשידיי יד ּפָא ןענעקייל
 ,דימת רע טהנעט ---

 ,לארשי יהלאל האנק עשיאיבנ עקידרעייפ יד סױרַא דימ! םיא ייב ךיז טזייוו ָאד
 ךיז ןענהרקח ייב לָאמַא זַא ,ןייז ןָאק סע .הֹמׂשֹנ רעשידיי רעד ןיא ףיט ױזַא טגיל סָאװ
 עדייז רעד םורָאװ .ךוּפיה דעד טקנוּפ ןייז לָאז סָאװ ,ןגָאזסױרַא סעפע עלעדנעמ 'ר לָאז
 זיא סָאװ ,סָאד לָאמַא םיא טגָאז לַאפנייא רעקידגנילצולפ רעיז ןוא ,טפָא ןיילַא ךיז טרַאנ
 ןייז ןיא טלצרָאװעגנײא ףיט ,ףיט ןעגייז סָאװ ,ןליפעג עתמא ענייז ןופ טייוו רָאג ,ָאג
 ,המשנ רעשידיי רעסיורג

 ןוא ןעגנוקרעמַאב עלַא סנדייז םעד ןענייז דנצנעלג טּפָא ןוא ,תמא ,ףרַאש ,ףיט
 לָאז ןעמ סָאװ ,םעד ןגעוו טרפב ןוא ,ןביירש ןגעוו ללכב -- ,רוטַארעטיל ןגעוו ןלַאפנייא
 וגבוצה ? רובג ותזיאא :עלעדנעמ 'ר טגָאז ךָאנ ןוא ."ןפרַאװסױרַא; ןגעוו ,ןגָאז טינ
 ,טסייה סָאד .הנוהכ ַא ,שדוקה תדובע ןַא םיא ייב זיא ןבייוש סָאד ."לטרעווטיילגה תא

 ןהכ רעד יװ ,ןיכמ םעד וצ ךיז זיא ןײלַא רע .ןרעדעי ייב ןייז ףרַאד סע סָאװ ,סָאד
 ,םישדק ישדק ןיא ןייגנײרַא טפרַאדעג טָאה רע זַא ,רופיכ-םוי רַאצ לודג

 -לוב ןפיוא :םוטעמוא טביירש סָאװ ,רעביירש ַא ןגעו טדערעג לָאמַא ןבָאזו רימ
 ,המודכ ןוא עפַאק ַא ןיא ,ןָאגַאוו ןיא ,םַארט ןיא ,רַאוו

 לגניי ַא ןעוועג ןיב ךיא זַא -- .עלעדנעמ 'ר טגָאזעג טָאה -- ,ךימ ןָאמרעד ךיא ---
 .סעמערַאי ןסע רדה םענופ םייהַא ןפיול וצ לָאמ ןייא ןעמוקעג ךיא ןיב ,ןיינ רָאי ַא ןופ
 טימ קידנעקניוװ ןוא טנעה יד טימ קידנכַאמ ,טלעטשענּפָא ךימ ןעמ טָאה ריט רעד ייב
 ןײילַא טזָאלעג טינ וליפא ךימ טָאה ןעמ ןוא *!ליטש ,ַאשש : םירבא עלַא טימ ,ןגיוא יד
 .ןידַא בוטש ןיא ןײרַא םיק ךיא .ןָאט שַאלק ַא טינ ,הלילח ,לָאז ךיא ,ריט יד ןכַאמרַאט

 ןטסגנַא ןעמעלַא ייב ,טייהרעליטש ךיז טעקשוש ןעמ ןוא ,רעגניפ ץיּפש יד ףיוא ןעייג עלַא
 ןיא סעּפע טנָאז ,רעמיצ ןטייווצ ןיפ ענעדיי ַא סעּפע ןירַא טמוק לָאמעלַא ,םינפ ןטיוא
 דניק וצ ןעגנַאגעג זיא עמַאמ יד --- ? זיא סָאװ .ןענורטנַא דלַאב טרעוו ןוא ןיירַא רעיוא

 .עלעקניוו ַא ןיא ןדנואוו עטקַאהעג ןיא ןבָארגַאב ָאד ץיז ךיא יוו יױזַא ,גנילצולּפ

 טגייל זוא -- רעהַא ןוא ןיהַא קע ןטימ ירד ַא טיג ,ןוה ַא ךיק רעד ןופ ןײרַא טגנירּפטז
 זיא -- שטנעמ ַא ןױיובעג ףרַאד סע זַא .. ןעמעלַא רַאֿפ בוטש ןטימניא עקַאט ייא ןַא

 ףיוא .?טינרָאג ןוא -- ּפיציּפיצ :לדניה ַא -- ָאד ןוא --- תונכה טימ ,ןקָאטייו טימ סע

 טָאה ןעמ; :טגָאזעג רע טָאה .םירמאמ טימ טלעוו יד ןציילפרַאפ סָאװ ,רעביירש עקינייא
 תוכז ,םינּפַא ,ךיז ןכָאה ,רעריפ רעסַאװ ןייז ןלָאז ייז ,ןעוועג זירכמ ?מיה ןיא ייז ףיוא
 "...רעביירש רַאפ טכַאמעג ייז ןעמ טָאה ,טימַאב תובָא

 תוניבמ ןוא דנַאטשרַאפ ןסיורג ןצנַאג ןייז טימ .ךַאז עקידריווקרעמ ַא רעבָא זיא סע
 ,טנַאלַאט ןסיורג ַא ןענעקרענָא ךיילג לָאז עלעדנעמ 'ר זַא ,רָאפ טינ לָאמנייק טעמכ טמוק

 ערעזדנוא ןופ גינעק םעד טנעקרענָא טָאה רע זיב ,רָאי עכעלטע טרעיודעג טָאװ סע
 טימ טכַאמעגקעװַא טעמכ ןצנַאגניא םיא רע טָאה בױהנָא ןיא .ןקילַאינ -- םיררושמ
 -רעד עכעלקערש יד וליפא ."ףוג לעב הירא; ךָאנ ןוא "דימתמ; ןכָאנ וליפא ,טנַאה רעד
 ריא ןיא טָאה רע .ןדייז םייב ןעמונעגסיוא טינ ךיוא טָאה "הגירהת ריעב/ עדנורעטיש

 ןיא סיורַא טערט טכַאמנָא רעד ןופ קיגַארט יד ואוו ,רעטרע יד ןיא ?תוירזכאק ןענופעג

 סױרַא ךיז טזיױו "תוירזכא, רעד ןיא זַא ,טקרעמַאב טינ טָאה רע .קערש רעצנַאג ריא
 טנעקרענָא ןיוש רע טָאה רעבכָא .םיטעמוא יו ,רעמ רשפא ,עביל עקיטכעמ סררושמ םעד
 דָאנ ,סעדָא ןיא ןוא .המשנ רעצנַאג רעד טימ ןדנובעגוצ םיא וצ ךיז רע טָאה ,ןקילַאיב
 ,ןרָאװעג בורח זיא טירפוס ערעזדנוא ןופ שדקמה-תיב רענייש ןוא רעסיורג רעד יו םעד



 1235 ןסעומש סעלעדנעמ ץופ

 ירַאפ ןוא ןרָאפעצ ךיז ןענייז לייט ַא ןוא ,קיביײא ףיוא ןעגנַאגעגקעװַא רָאג ןענייז לייט ַא
 דנוב-יירד רעקילייה רעד ןבילבעגרעביא ךָאנ טרָאד זיא ,לבת יוצק לכב ןרָאװעג ןפרָאװ
 ,יקציניבַאר "רעקשטיטיורק רעד ןוא קילַאיב לקיניא רעסיורג ןייז ,עדייז דעד --
 .טע טסייה

 סָאװ ,"הכרבהפ ןייז ןופ ןרָאװעג לעפתנ רעמ עלעדנעמ 'ר זיא ןֿכַאז סקילַאינ עלַא ןיפ

 -יוא רשפא רָאנ ,רעטייאיירבעה רעד ןיא רָאנ טינ עמעָאּפ עשיריל עטסנעש יד תמאב זיא
 עלַא ןיא ךַאז ןייא ןייק טינ ןעק ךיא .רוטַארעטיל רעשזיאייּפָאריא רעצנַאג רעד ןיא
 ועגנובײרשַאט ןופ טייקנייש רעטסכעה רעד טימ ןכיילג ךיז ןענָאק לָאז סָאוװו ,ןרוטַארעטיל
 לָאמ עכעלטע .לכייט םענעטלַאהַאב רעמייב עטכידעג יד ןשיװצ םעד ןוא דלַאװ םענופ
 יד קידנכיײלגרַאפ .זולעּפתה סיורג טימ "הכרבהא רעד ןופ טדערעג עלעדנעמ 'ר טָאה
 : טגָאזעג רע טָאה ,רעירפ ןרָאװעג טקודדעגּפָא זיא סָאװ ,"שאה תליגמ, רעד טימ י"הכרבה;
 ,(רעייפ סָאד ןשָאלרַאפ ןוא רעסַאװ טָאד ןעמוקעג זיא) *ארונל אבנו אימ אתאז,

 ןטוג םעיײנ ַא ףיוא דשח ןימ ַא טימ סעּפע טפָא טקוק עלעדנעמ 'ר יו ױזַא ןוא
 זַא .ךַאז עכַאװש ַא רָאנ דָארג ןביול קרַאטש לָאמַא לָאז רע זַא ,ןכַאמ ךיז ןָאק ,קרעוו
 "רעד .ענייז ןבָאה יאדװַא רעביירש רעסיורג ַא געמ ,עיזַאטנַאפ ןייז טָאה ןָארַאב רע'זעי
 ןרַאנרַאפ םיא ןָאק ןעמ סָאװ ,דניק תמא ןַא טּפָא ,םכח דעסיורג רעה ,עדייז יושד זיא וצ
 ,דניק ַא ןכַאז ליפ ןיא ןייװ ךָאנ ןוא ןרָאי ערעטלע יד וצ זיב ןעמוק ןוא .לכעקעל ַא טימ
 סָאד ,ןשטנעמ עסיורג ייב רָאנ אקויד ייז טניפעג ןעמ סָאװ ,תולעמ יד ןופ ענייא זיא
 ץעגרע םעד טימ תובשחמ-לעב רעסיורג רעד ,טעָאּפ רעד ,םכח ןפרַאש םעד טימ דניק
 -נַא םעד ןָא רענייא ןָא טפָא ךיז ןסיוטש לכש-רב ןטלַאק םענעטלַאהַאב ףיט רעד ןיא
 יד סױרַא ןעמוק ןופרעד ןוא .ןרעדנַא םעד טימ רענייא המחלמ טצָא ןטלַאה ,ןרעד
 רבוג ןיא ףוס לכ ףוס רעבָא .טדערעג ייז ןופ ןביוא ןיוש בָאה ךיא סָאװ ,םיכוּפיה
 קיאור לָאמַא טדער עלעדנעמ 'ר זַא ןוא .רעלטסניק רעסיורג רעד ןוא דיי רעסיוהג רעד
 -ַאב ןוא טעז רע .ןעגנוקרעמַאב ענייז ןופ לעּפתנ טפָא ןעמ טרעװ ,קרעװ יד רעביא
 ,טקנעדעג טינ ייז ןופ רָאג טָאה רענייק סָאװ ,ןכירטש ענױזַא טקועט

 טכייג ןקידנכוז ןייז ןגעװ עלעדנעמ

 סָאװ ,השעמ ַא ענייא ,ס"ומ עלעדנעמ ןגעוװ תונורכז ענייז ןיא ,רעביא טיג יקסנַא .ש
 ,טלייצרעד לָאמַא טָאה עדייז רעד

 ןוא רעפיטש רעסיורג ַא ןעועג ךיא ןיב ןייוולגניי .השעמ עװַאקישט ַא טרעה --
 זיא ןײרַא רימ טלַאפ .ןעז ןוא ןסיוו טפרַאדעג ךיא בָאה ץלַא .קירעגיינ קרַאטש ֹוצרעד
 ,םיאורב ַא רַאפ סָאד ןענייז סָאװ .ערה-רצי םעד ןוא בחט-רצי םעד ןקוקוצנָא ןעניז
 םעד ןדליררעביא ןייא ןיא ןטלַאה ןוא לרדח ןייז ןיא רערעדעי ,ןצרַאה ןיא ךיז ןציז עכלעוו
 ךיז בײלקרַאפ ןוא ךיש יד סיוא ךיא וט ,ןפָאלשעג ןבָאה ץלַא תעב ,טכַאנייב ? ןשטנעמ
 ?ןטשרע םוצ ךיא ייג ןיהואוו .ןענױשרַאּפ עגיימ ןקוקנָא ,ןצרַאה ןיא טייהרעקניליטש
 יװ ןייש ,ץַאלַאפ ַא -- לרדח ןייז ןיא ןירַא םוק ךיא .בוט-רצי םוצ ,ךיז טייטשרַאפ --
 ,םתט-יוצי רעד ,ןיילַא רע ןוא .ןרעװ וצ טדנעלברַאפ שזַא ,קיטכיל -- קיטכיל ןוא דלָאג
 א טלמרומ ןוא לנינּפ םורפ ַא טימ ,טגיילעגפיונוצ ךעלעגילפ יד ,קיטַאטש ךיז טציו
 ,קילײװגנַאל רימ טרעוו דלַאב רָאנ .ןָא םיא קוק ןוא רעטּפַאגרַאפ ַא ךיא ייטש ,הליפת
 ,ךאלמ םעד יא ,ץַאלַאּפ םעד יא ,ץלַא עז ךיא זַא ,קיטכיזכרוד יױזַא ,קיטכיל ױזַא זיא סע
 ךיא יג !ָאד ןָאט וצ ךָאנ ךיא בָאה סָאװ ,רַאלק זיא ץלַא זַא ,טציא ,עלעקניוו סעזדעי
 ןעועג ןיוש זיא ךיז ןביילקרעד וצניהַא .ערה"רצי םוצ ןקוקנײרַא ףרַאד ןעמ ,סױרַא
 טרעטצניפ ַא ?סָאד ךיא ןיב ואו !םלוע לש ונובר .ןײרַא םוק ךיא .גנירג ױזַא טשינ

 ןטימ ןּפַאכ וצ טשינ ,ךעלרעייפ עטיור סעּפע ךרוד ןפיול סע .םוהת רעתמא ןַא ,לייז
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 טסייה ,ערה"רצי רעד ,לכאלמ סָאד ןוא .ךיז טוט טרָאד סָאװ ,ןענעקרעד וצ טעינ ,גיוא

 רע טָאה עגר עדעי ןוא ,ןרעדנַא ןיא ?קניוו ןייא ןופ חור א יװ םוא ךיז טגנָארט ,סע

 ,יועבירג םוטעמוא ,טנעוו יד ןּפַאט ןָא-ביוה ,ןקוקוצ ךיז םענ ךיא .ןעזסיוא רעדנַא ןָא

 .הכאלמ ערעווש ַא ,ןטייז עלַא ןופ רדח םעֶד ןפַאטוצמורַא א ךיא בייה ,רעכעל ,ןלייה

 ךיא רָאנ -- רענייטש ןוא ןציּפש ףיוא עלייו עדעי ןָא ןיז סיוטש ךיא ,קישטילג זיא'ס

 ץלַא ןיוש ,ךיז טכַאד .שדוח ַא ןיא ךָאװ .ַא ןוא ייווצ ןוא גאט ַא ךיא ּפַאט .,טניימ וט

 .בורג רעיינ ַא ,לייה עיינ ַא לָאמַאטימ ךיז טקעלּפטנַא סע !ואוו ,טשרע .טשרָאפעגסיוא

 .םוהת םעיינ ַא ,לייה ַא ךָאנ ןָא רעדיוו ךיא ּפַאט .רעטייו שרָאֿפ ןוא ןיהַא ךיא ךירק

 "רצי ןיא ךיז טעּפַארדעגמוא ,ןכָארקעגמוא ןבעל עצנַאג סָאז דיא ךיב ױזַא טָא ,רוציקנ

 ןױָאװעג ךיא ןיב רעקירעגיינ ץלַא ,ןכַארקרַאפ ןיב ךיא רעטייוו סָאװ ןוא ,עלהכולמ סערה

 ,הצע ןַא ךייא ביג ךיא . .ןענופעג טי טציא זיב טרָאד ךיא בָאה טנורג ןייק ןוא --

 מֲאה -- !םוט-רצי טייב יו ,רעטנַאטטרעטניא ךרע ןַא ןָא .ןיהַא ןקוקנײרַא ,טיידמ ןיימ

 ."ךיז טכַאלעצ שירעפיטש ןוא טקידנערַאפ עלעדנעמ

 "!ןקז רעקירָאי קיצכַא ןַא טנָאזעגסױרַא טָאה סָאד, :וצ טיג יקסנַא .ש ןוא

 גנורעייפ-לבוי רעד ייב עדער סטלעדנעמ

 יהיצ רַאפ ךָאנ טָאה ױזַא -- "ומע ןושלב רכדמו ותיבב רדוש שיא לכ תויה?;
 יד זיא סָאד -- ןושל סָאד .םיכלמ עטסדליװ יד ןופ רענייא ןעוועג רזוג רָאי טנזיוט
 שפנל יהיו םייח תמששנ ויפאב חּפוא :טייטש הרות רעזדנוא ןיא ךיוא .,קלָאפ ןופ המשנ

 ןופ םייח חוו רעד זיא סָאד ךַארּפש יד ."אללממ הירל; ;םיגרת רעד טכַאמ ,"היח

 םיא יב טלָאװ ןעמ יו זיא ,וטטנעמ ןופ ךַארּפש יד וצ-טמענ ןעמ זַא ןוא ,שטנעגמ

 טלָאװ סע זַא ,ןנָאז םעד טימ ליוי ךיא .םענייז ינויחה חוכ םעד ,ןבע? סָאד ןעמונעגוצ

 יווצ יד ןֹופ ענייא טזַאלרַאפ טלָאװ ךיא ןעוו ,הלווע עסיורג ַא טייז ןיימ ןופ ןעוועג

 .טנייה זיב טיײיהדניק ןיימ ןופ ןגייצרעד ןוא טעװעדַָאהעגפיוא ךימ ןבָאה סָאװ ,ןנַארּפש

 ייוצ --- תומשנ ייווצ ןגָאמרַאפ רימ .ךַארּפש רעדנַא ןַא טימ טדערעג טלָאװ ךיא ןוא

 עקידשכָאװ ַא ,תומשנ ייוצ סָאה דיי ַא ןַא ,טגָאזעג ןבָאה םימכח ערעזדנוא ,ןכַאוּפש

 יד זיא ךַארעש עַשיאיירבעה רעזדנוא .הריתי המשנ ַא -- המשנ עקיליײה ַא ןוא ;המשנ

 יו ךיז טעז טלשוו עצנַאג יד רעכלעוו ןיא ,ךַארּפשו ערעביוז עקילייה ַא ,הריני המשנ

 .סייא טינ לַאמנײק טעװ לַאװק ריא ןיא ,טלעוו יד יו טלַא זיא סָאװ ,לגיּפש ַא ןיא

 יא סָאװ ,ןדייל ןוא ןייֿפ ,ךָאוו יוופ המשנ יד זיא-- ךַארּפש ערעדנַא יד ןוא .ןענעקירט

 קנַאדַא -- ,תומשנ עדייב עקיזָאד יד ןוא .ןכָאװרעדניא המשנ עשידיי יד יו קיידעיזרט

 -ןַא ןַא ףיוא ןטייברַאפ טנַאקעג טינ ךיא בָאה -- רימ ייב טנייה ךייא עז ךיא עכלעיו

 .ךַאוּפש רעד

 ןיא .בוט -םוי םצע ןגעו רעטרעוװ עכעלטע ןגָאז וצ ךייא רימ טביולרעד ,טציא

 ,םעד ןופ רכז ןייק ָאטינ ץעגרע ןיא זיא ,רוטַארעטיל רעשיאיירבעה רעטלַא רעזדנוא
 ןש"ידיי ןטױל ,טרעקרַאפ .טענייז גָאטנריױבעג םעד ןצעמע ןרעייפ זיא סע ןעוו לָאז ןעמ
 זומשמ ביל לָאמ עלַא ךיז ןבָאה ןדיי רעבָא .? דךלוה םוימ תומה םוי בוט, זיא רסומטו

 זָאלעג ךיז ןדיי ןבָאה ןטייצ עטסרעװש עטסרעטיב יד ןיא .הרות רעד בילוצ ןייז וצ

 רָאנ ןוא ,בייקמפ ;רָא עצנַאג סָאד ןסעגרַאפ ןבָאה ייז .הרות-תחמש םוא לצנעט ַא ןיא

 א טכַאמעג טָאה ןעמ ןעוו ,ןעוועג דיוא זיא יֹווַא .טַאהעג ןעניזניא ייז ןבָאה היות יד

 ןוא סרעיײז ןבעל ע-עטיב עצנַאג סָאד ןסעגרַאפ ןבָאה ןדיי יד -- אתכסמ ַא ףיוא ?םויס;

 רעבמעצעה ,גָאטנרױבעג ןט:73 ןײז ןיפ ;נורעייפילבוי רעד יב ןטלַאהעג ,ןעלעדנעמ ןופ עדער יד
 א ,ןיקשיסוא .מ .מ ,תילוגרמ השני ,גירפ .ש ,קילאיב .נ .ח : טדערעג ןבָאדס .סעדָא ןיא .191/

 ןסערדַא ןיא ןעגנוסירגאב עקינייא ןרָאװעג טנעיילעגריפ ןענייז'כ .דנַא .א ןַאמניילק השמ ,וָאנאיורד
 ,"ןצלעדנעמ ןגצװ, ךוב ןיא םיובלעעע .ב ךרוז טנַארבעג טרעװ עדער יז
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 ךיא עכלעוו בילוצ ,תוביס יִד ןופ ענייא זיא סָאד ןוא ,הרות רעד טימ טיירפעג ךיז
 -עג ןוא טלקנעװקעג ךיז ךיא בָאה ןטשרע םוצ .ייליבוי םעד ףיוא ןעוועג םיכסמ בָאה

 סע טּמוק יצ ןוא (ןעגנורעייפ) תוגיגח ןכַאמ ןטייצ עכלעזַא ןיא ןעמ געט יצ . טלפייווצ
 ןייטשיצ ךיוא ךיא געמ -- ,הרות רעד ןופ םויס םעד טרעייפ יא יו יױזַא רעבָא ,רימ

 ,ךייא טימ ןעמַאזוצ ןעיירפ ךיז ןוא

 -ןֵצִנֲא טינ החות יד דיא טקידמע םויס םעד טימ ןעמַאזוצ זַא ,טניימ ריא ועבָא ביוא

 ןביוה "לארשי לכ יניעל, ךָאנ דלַאב .תושט ןכָאװג ַא ריא טָאה --- ײנסָאדנופ יז ןביוה

 זַא ,רטכלעזַא ןייז טעװ םויס ןיימ ךיוא וַא ,ףָאה ךיא ןוא ,"תישארבפ ןופ ןָא ףכית ןדיי

 לָאז ךיא ,ןשטנואוועג רימ טָאה ריא ביוא ןוא ,"תישארב/ ןופ ןבױהנָא דלַאב לעוװ ךיא

 ףיא ןעוו םורָאװ ,הכרב יד קירוצ ך"א ביג -- רָאי קיצנַאװצ ןוא טרעדנוה זיב ןבע

 יז ןשיוװצ ןעניפעג ָאד ךיז עלַא ריא טעוװ ,רָאי קיצנַאװצ ןֹוא טרעדנוה- ןרעוו טלַא לעוו
 ,?ןסירגַאב ךימ ןלעוו סָאזו

 ,(ךֹוב רעייז ןיא) רעב"יא ןביג ןידבָאד .לא ןוא שטיווָאמארבא .נ ,רעטכעט סעלעדנעב

 :טגַאזעג ךיוא בוטש ןיא םיא ייב גנורעייפ-לבוי רעד תעמנ טָאװ עלעדנעמ זַא

 !טסעג ערעייט עניימ,

 ימַאב ךיא .פָא קרַאטש םיא טיה ךיא -- ;שובלמ ןקידבוט-םוי ןטוג ַא בָאה ךיאש

 רימ ייב טגנעה רע ,לרעדעפ ןייק ,ןלַאפ טשינ עלעקנערּפש ןייק םיא ףיוא לָאז סע ,ךימ

 "םוי וצ בוט:םוי ןיפ רָאנ ןָא םיא וט ךיא .קנַאש ןיימ ןופ לקניוו ןקידובכב ַא ןיא

 ןטוישפ ַא ךיא בָאה געט עקיזָאד יד רַאפ ,טשינ םיא ךיא ץיונ ןכָאװרעדניא רעבַא ,בוס

 ןכַארּפש יד ףיוא קוק ןיימ זיא טָאד טָא .םעװקַאב ךימ ליפ ךיא ןכלעוו ןיא ,גוצנָא-בוטש
 . ."שידיי ןוא שדוק ןושל ---

 ןיא קינייװעניא ,ר"מ ןיא .קנעד ךיא רָאנ טשינ רעבָא .שידיי ףיוא קנעד ךיא;
 רעטנוא ץֶלַא רימ סע טגָאז רע .רימ רַאפ טכַארט ןוא טבעל סָאװ ,דיי ַא טציז ,רימ
 רעירפ זיא ,עגַארפ ַא סעפע טייטש רימ רַאפ ןעוו ,לָאמ סעדעי ןוא .רעגייטש ןייז ףיוא
 רע ןוא ?לדיי רעד ןגָאז סעּפע טעװ סָאװ ,ונ : ךיז וצ ךיא גָאז ,רעפטנע ךיא רערדייא
 *! עעידיי ףיוא רָאנ טדע }

 ןופ םענייא ןיא, זַא ,ןדייז םעד ןגעוו תונורכז ענייז ןיא רעביא טיג קילַאיב 2 .
 : טגָאזעג עלעדנעמ טָאה ,לביי ןקירָאי-75 ןייז ןופ טעקנַאב ןפיוא ןסעומש ענייז

 ףוט םוי ןיא ,הדות-תחמש םוא זַא ,ךָאד טסייוו ריא ןוא ,"םויס; ַא זיא ייליבוי ַא ---
 יניעל, טקידנע ןעמ ."המיתח, ױעד וצ *החיתּפ, יד ךימנסמ ןעמ זיא ,הרותה םייס ןופ
 -נָא ןטימ טפעהַאב זיא ףוס רעד ."ארב תישאיובש ןָא דלַאב טביוה ןעמ ןֹוא "לארשי למ
 ,"תישארב ןתח, טמוק "*הרות ןתה; ךָאנ ףכית ןוא ,בַײז

 :ןבעגעגוצ טָאה רע ןיא

 -- ,יירפ ןיוש ךימ טזָאל ריא זַא ,טניימענ ןוא ייל"בוי ַא טכַאמעג רימ טָאה ריא --
 קוסּפ רעד טגָאז --- יירפ ןעגייז םיתמ ,יירפ ןײגסױרַא טשינ לעװ ךיא ! תועט ַא ריא טָאה
 ךיא בָאה טעברַא ךס ַא םורָאװ .ןרָאי עגנַאל רימ עשז-טשטניוו .ןבעל ךָאנ ליוו ךיא ןוא
 ןפורעגפיוא ךיא רעוו ןגרָאמ ןוא "חרית ןתח, וצ ןפורענפיוא ךימ ריא סָאז טנייז .ךָאנ
 ,ייבסָאדנופ ןביוהנָא ףרַאד ךיא ."תישארב ןתחֹא וצ

 | .ןעוועג עקַאט זיא ױזַא ןוא
 עג ןסקָאװעגוצ קירוצ עדייז רעד זיא רעביוַא זיא ייליבוי ןופ שער רעד רָאנ יו

 זיא ,םידעפ-תלכת טימ ןטכָאלפעגכרוד ,ּפָאק רענרעבליז ןייז ןוא טעברַא ןייז וצ ןרָאוװ
 ןטמורש ןגיוא עפרַאש עניילק יד .ריִּפַאּפ ןגיוב ןסיורג םעד רעביא ןגיובעגנייא רעדיוװ
 גנופיטרַאפ סיורג ןופ ןייא ךיז ןּפמורש ,ןלירב יד רעטנוא רענזיטש רעייז יו ןייא ךיז
 טנַאה יד ןוא ,ךעלפעק-ןלירג ייווצ יװ סיוא ןעעז ייז זיב ,גנוטכַאבָאָאב רעכעלרעניא ןוא



 ךוב"עלעדנעמ סָאד 28

 ךס ַא .ךעלערעּפ עצרַאװש -- ךעלתויתוא ענייר עניד ,טייהניואוועג ריא יװ ,טלרעּפ

 עניילק עיר עצנַאג ַא ןביירשוצפיוא טנכער דע ,ןפַאש וצ טכַארטרַאפ עדייז רעד טָאה

 .."ןבעל'בוטש ןשידיי ןגעוו ןכַאז

 "עג ןייז .ןעוועג טלוש טשינ טעמכ םיא ןיא טָאה הנקיז יד; זַא ,טניימעג טָאה ןעמ ןוא

 .ןרָאװעג טרענימעג טשינ זיא טלַאטשעג ןייש ןייז ןוא טּפעװעגסיױא טשינ ךיז טָאה קַאמש

 "עג ןביוהרעד ץלָאטש -- ּפָאק םעד ,ןעוועג יו טקערטשעגסיוא ךיילג ןבילבעג זיא רע
 ןייז ןוא ,רָאלק זיא קנַאדעג רעד ,ךעליירפ ,טגיילעגפיוא זיא .רעגייטש ןייז יו ,ןגָארט
 םיא וצ ןענייז סָאװ ,ענייז טניירפ עקינייו יד .לרעּפ קידנעטש טיש ,ןעּפ ןייז יװ ,ליומ

 1906 ןיא יֹורפ ןייז ןוא עלעדנעמ

 -- בוט'םוי א תבש םייהרעדניא םיא ייב ןכוזַאב םיא ןגעלפ ןוא ןענַאטשעג טנעָאג

 ,ןסעומש עפרַאש סעלעדנעמ ןרעה ןופ ןטעזנָא טנָאקעג טשינרָאג טציא ךיוא ךיז ןבָאה

 תבש םוא ןסעומש סעלעדנעמ .המכח ןוא הרות ירבד טימ טעװַארּפרַאפ ןעזועג ןענייז סָאוו

 ןיא ,ןבעל ןשיטילָאּפ ןיא ךַאז ןייק ןעוועג טשינ .גונעת רעתמא ןַא ןעוועג זיא סָאד ---

 ,ןכַארּפש עדייב ערעזדנוא ןופ רוטַארעטיל רעד ןיא ןוא ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג ןשידקי

 ןיז ןופ ןרעװ ןענוױטנַא לָאז סָאװ ןוא גיױא ףרַאש ןייז ןופ ןרעוו ןלױהרַאט לָאז סָאװ

 ןענייז -- ץרַאה ןוא ּפָאק ןַיז .ןטכעלש ױעדַא ןטוג םוצ גנוניימ ןייז ןופ ןיא קיטירק

 רענעלּפ עטיירב ןוא תונוימח ,תומולח ,ןעקנַאדעג טימ לופ טסענ ַא ןעוועג טיציא ךיוא

 ,םיא רעטניה ןעוועג טשינ ןענייז רָאי קיצכַא יד יו ,ךיילג ,טפנוקוצ רעד ןיא טענרַא ןופ

 רענעלּפ ענייז ןעלקיװטנַא עטנעָאנ ענייז רַאפ לָאמַא טגעלפ רע זַא ןוא .םיא רַאפ -- רָאנ

 טימ טקוקעג טָאה ןרעדנַא ןפיוא רענייא זַא ,ןפָארטעג ךיז טָאה ,רענייז טפנוקוצ רעד ןיא

 רעיורג רעד סָאד טמולח ןצרַאה ןצנַאג ןטימ ןוא תמא ןַא ףיוא עקַאט יצ : גנושַאררעביא

 ."הנקיז לש רש םעד ןציּפשרעביא ליוװ רע רעָא תומולח עדייז
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 ןעלעדנעמ ןופ ןרָאי עטצעל יד

 סָאװ ,טסיאייסע ןוא רעטכידװ רעשידייישיאיירבעה רעטסואווַאב דעד ,ןַאמכיפ םקעי

 טגָארט סָאװ ,גנולדנַאהּפָא-עלעדנעמ ןייז ןיא רעביא טיג ,ןעלעדנעמ וצ טנעָאנ ןעוועג זיא
 םענופ ,ןעוועג תודש ןַא זיא רע ןנלעוו ןופ ,דָאזיּפע ןַא ,"ןייש-טנוװָא םייב; ןעמָאנ םעד
 ,ןבעל סעלעדנעמ ןופ רָאי ןטצעל

 טָאה רע ואוו ,"ןַאטנָאפ ןסיורג, ןטיוא ליואו ה"רעמוז רעד ףיוא ןעוועג זיא סָאד;
 טסעג ערעדנַא יד .העש-טכַאנרַאפ ַא = בעל יז ןומ רעמוז ןטצעל םעד טניואוועג
 רעד .ןיילַא םיא טימ ןבילבעגרעביא ןיבו ךיא ןוא ןעגנַאגעצ טַאהעג ןיוש ךיז ןענייז
 יד ןיא ןוא ,ןבילכעג ךָאנ ןיא רענײײז רָאטוה רעד .ךַאװש רשייז ןיוש זיא דעטלַא

 עניי טימ ןטלַאהרעטנוא ךָאנ זדנוא רע טגעלפ ,טוג טריּפשעג ךיז טָאה 'וע ןעוו ,ןץהעש
 ןרעטנַאלּפרַאפ ךיז טגעלפ רע ,ןפערט טגעלפ סע רָאנ ,ןכערפשעג ערענַאזעד ןוא תונוירכו
 "עלק-ץרַאה טימ ןוא ,רקיע םעד זופ ןעגנוכיײװּפָא ןבָאה ןוא ןעגנורעדליש עגנַאל יד ןיא
 "רַאפ טשינ ןָאק רע ןוא ,ןטימ ןיא רדעביא ךיז טסייר סע זַא ,ןליפרעד רע טגעלפ שינעמ

 ריא ןטײרּפשרַאפ וצ ןביוהעגנָא ױעמ ץלַא ןיוש טָאה רעטלע יד .ךערּפשעג ןייז ןקידנע
 ,טסייג ןקרַאטש ןקיזָאד םעד ףיוא ךיוא טכַאמ

 גנַאל ךימ טָאה רע ןוא קיטעמוא קרַאטש ןעוועג סעּפע רע זיא טנװֶא םענעי ןיא
 טשיג ןענייז ןשטנעמ'בוטש יד ןופ רענייק תעשב ןוא .םייהַא ןײגקעװַא טזָאלעג טשינ
 ןיא ןוא ןדער ןביוהעגנָא ליטש ןוא רימ וצ טקורעגוצ רעטנעענ ךיז רע טָאה ,ןעוועג
 רָאנ ,טדערעג רימ וצ טשינ טָאה רע .טייקכעלטרעצ ענדָאמ א ןעוועג זיא םיטש ןייז
 טָאה סָאװ ,טָאד ןגָאוסױרַא טלָאװעג טָאה רע ןעמעוו רַאפ ,םענייא סעפע ֹוצ ,ןיילַא ךיז וצ
 .טקירדעג קרַאטש םיא

 ןענייז רימ זַא -- ,ןגייוש ןרעגנעל ַא רַאנ ןביֹוהעגנָא רע טָאה -- ,טניימ ריא --
 טָא ןוא תועד-יקולה ערעייז טימ םיק יקסע עשיאיײטרַאּפ עלַא יד-טָא ןצרַאה םוצ קדַאטש
 ןופ טציא טיי ױזַא ןיוש ןיב ךיא ?טנװָא ןצנַאג ַא טדערעג ָאד טָאה'מ סָאװ ,ץלַא סָאר
 ןוא בייל טימ ןיירַא ױזַא סע ךיז ןעמ ט ףט יוװ ,ןפיײרגַאב טשינ ןָאק ןוא ןכַאז עלַא ידזטָא
 ןופ -- רקיע ןטסערג םעד ןופ תעד-חיסמ סע ןעמ זיא יוװ ,ןטייקיניילק עלַא יד ןיא ןבעה

 סָאװ ןיא ,ןָאטעגּפָא נָאה ךיא סָאװ ןוא ןבעל ץנַאג ןיימ לָאמַא ךָאנ ךיא טכַארטַאב טָא ...טָאג

 ןוא טרעטנעענרעד ךימ טָאה סָאװ ,ץלַא סָאד ןעניטעגסיורַא ליוו ךיא .ןבילבעג זיא רימ

 ,,טדעטייוװרעד םיא זופ ךימ טָאה סָאװ ,ץלַא ןוא ,טָאג ןופ לגילפ יד רעטנוא טכַאװבעגנײרַא

 טָאג ןטיורג םוצ ןגיוא יד ףיוא ךיא ביוה ,ףָאלש ןטלגָאװרַאפ ןֹופ ן'העש יד ןיא ,טכַאנייב
 יד ןיא ןוא ןבעל רעזדנוא ןיא ןיא ךיז קוק ךיא .. המשנ ןיימ םיא יורטרַאפ ןוא
 ןקיבײא םוצ תוכייש ַא טָאה סָאװ ,סָאד ןעניפעג ייז ןיא ליוו ךיא ןוא .ערעזדנוא םישעמ
 ,םיא ןופ ְךיִז ןטלַאהַאבוצסױא טטינ למוט ןצנַאג ןקיזָאד םעד ןופ רעווש זיא רימ ןוא
 ,טיילרעכיז יד ייז ייב ךיז טמענ ןענַאװ ןופ ןוא ,יױזַא ייז ןעלמוט סָאװ :גערפ ךיא ןוא
 .תמא רעקיזָאד רעד טָא ,יוא ...? תמא רעצנַאג רעד זיא ייז ייב זַא

 ןייז ןוא ,גנוגערפיוא | יז ןעוועג זיא רעטערג ץלַא ,טדערעג טָאה רע רעמ סָאװ ןוא
 יו ,רעיוא ןיא טמיודעגנייא שממ רימ טָאה רע ,רעמיטניא ץלַא ןרָאװעג זיא ןעעטּפעש

 טנייז עלַא ןיא ...ןרעהרעטנוא טשינ זדנוא לָאז ןעמ ,קידננַאה-ארומ יוװ ,ךיז קיימעמעש
 "ףגיה ןייק טשינ, ןופ לוקרעדיוו ַא ,גנַאלקּפָא רעדנַא ןַא טרשהצעג ןיוש ךיז טָאה דייר

 -רעד לָאמ ןטשרע םעד בָאה ךיא סָאװ ,טָאג וצ יודיוו ןקידנעקנעב םעד ןיא ...ןבעל
 -געמ עכלעוו ,טכַאמ רעדנַא ןַא ןופ ףור רעד ןעגנולקשג ןיוש טָאה ,ןדייז םעד ןֹופ טרעה
 ןיוש זיא (רעמיצ-גנַאגנײרַא) *רודזורּפ, רעד ,טנעקרעגָא ןטלעז ױזַא ןבעל ןיא טָאװ עלעד
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 44| . ןעלעדנעמ ןופ ןרָאי עטצעל יד

 קיגייװעניא) ?ןילקרט; םעד ןופ ןענייש יד ןוא ,שינרעטצניפ ַא ןיא ןעקנוזעגנייא ןעוועג
 ןרָא" ענייז עלַא זיא רעכלעוו ,םעד ןעיצ וצ רעקרַאטש ץלַא ןביוהעגנָא ןבָאה (ץַאלַאּפ ןיא
 ןגעוו תוישעמ,) "ןשידרע םעד ןופ טייקנייש רעקיצנייא רעד וצ ןדנובעגוצ ױזַא ןעוועג
 ,(220-218 זיז ,עשרַאװ ,ליזיימ ןמחנ ךרוד ןבילקעגפיונוצ ,*ןעלעדנעמ

 העיטש םעלערנעמ

 ץלַא טָאה ןעמ ןוא גָאטנרױבעג ןטס180 סעלעדנעמ וצ טיירגעג ןיוש ךיז טָאה ןעמ
 ןוא טנוזעג ןרעוװ רעדיו טעוװ ,טײקכַאװש ןייז ןייז רבוג טעוו עלעדנעמ זַא ,טּפָאהעג
 -עגנָא עקַאט ךיז טָאה העיקש יד; --- קילַאיב .נ ,ח טלייצרעד -- ...רעבָא .קיטפערק
 טיילרַאטש עקידרעירפ ןייז רעבָא ,טעב ןקנַאוק ןופ ןענַאטשעגפױא זיא עלעדנעמ ,ןגיווז
 םיא טָאה טומ ןייז ןיא קורדסיוא רעצלָאטש ןייז ךיוא .טרעקעגקירוצ טשינ םיא וצ טָאה
 דימ .ןבעגעגרעטניא טעמכ ךיז טָאה עלעדנעמ ןוא ןעוועג חצנמ טָאה הנקיז יד .טלעפעג

 ,ןענַאיװ ןכיוזועגנָא ןוא-- טײקטלַא רעד טימ ךיז ןעלגנַאר ןופ רעטלַא רעד זיא ןרָאװעג
 ןקז רעד ןיוש טָאה טענַאיװעג רעבָא .זייווכעלסיב רָאנ ,ןעשעג סע זיא לָאמַאטימ טשינ
 זיא'ס רעבָא ,עלעדנעמ רעבלעז רעד סע זיא ,גולפ ןיא .טילבעג טשינ רעמ ןיוש טָאה ןוא
 -ךעירפ ןופ ןדיישרעטניא טנָאקעג טשינ טָאה ןדמערפ ןופ גיוא סָאד רָאנ .רע טשינ טרָאפ
 טָאה'ס .ןעוועג סיורג רעבָא יא דיישרעטנוא רעד .עלעדנעמ ןקיטציא םעז זיב ןקיד
 יד םיא ייב ןכָארטעג טשינ ןיוש טָאה'ס .תופירה סָאד ןוא טייקפרַאש יד טלעפעג םיא
 זיא טייקיאור ַא .טכָאקעגפיוא טשינ ןיוש טָאה ץרַאה סָאד ןוא ןעמרוטשפיוא עקיטטייג
 ןענייז ןטפַאשנגזיא ערעדנוזַאב ענייז עלַא ןופ ,המשנ ןייז ןיא טייקליטש ַא ןוא טולב ןייז
 ןייז ןופ טייקנייר עכעלרעדנואוו יד ןוא ּפָאק רענרעבליז רערָאלק ןייז ןבילכעג ךָאנ םיא
 רעבָא .הדוטב הנקיז רעדנוזַאב ַא רָאג ןופ םשור ַא טכַאמעג ןבָאה עדייב יד ןיא ,בייל
 ןפמורשעגנייא זיא רעטלַא רעד .ןעמונעגקעוװַא זיא רוגיפ רענייש ןייז ןופ טײקצלָאטש יד
 סניימ טימ תבש ַא ןיא לָאמ ןייא ןעמוקעג םיא וצ ןיב ךיא זַא ןוא .ןרָאװעג רענעלק ןוא
 : םעד ףיוא טכַאמעג םַאזקרעמפיוא רבח ןיימ רימ טָאה ,רבח ַא

 !ןרָאװעג רעקירעדינ טסעּפע זיא רע ?סיוא טעז עלעדנעמ יוװ ,טקרעמַאב טסָאה וד --
 ונילצולפ יו סעפע זיא ןעזסיוא ןייז .ןרָאװעג רעקירעדינ זיא עלעדנעמ ,עקַאט ,תמא

 ףיוא טָאה רוגיפ עטכייל עכיילג ןייז .רעקירעדינ --- ךיוה ןייז ןיא ןרָאװעג טרעבימעג
 ,"לסיבַא טקַאהעגרעטנוא יו ,רעקירעדינ ןעזעגסיוא טָאה יז רעבָא ,ןגיובעג טשינ ךיִז טציא

 ןרעוו ןסעומש ןטימניא טפָא טגעלפ אפוג עלעדנעמ יו ,טלייצרעד םיובלעּפע .ב ךיוא
 ףיוא רעגניפ םעד ןגײלקעװַא ןלז רעד טגעלפ טסלָאמעד. ,ןייטש ןביילב ןוא טלנוטעצ
 -יאע :טשטײטרַאֿפ דלַאב סע טַאה רע ןוא ?!טייג עירק יד; :ןגָאז ןוא ןרעטש ןייז
 ענילק ןוא עסיורג ,זיא רעקיטש ךס ַא ?ךייט ןפיוא טייג עירק יד יװ ,ןעזעג סָאז
 יז ןיב ןפיול ןוא ןעמיווש ,ןפיול ןוא ןעמיווש זייא רעקיטש רעיש ַא ןָא -- רעקיטש
 טזָאל -- ,יױזַא .טױא סָאד ןּפָאטשרַאפ ןוא גנַאגכרוד ןלָאמש ַא ייב ןעמַאזוצ ךיז ןגָאלש
 ןופ רימ וצ ןעמוק ייז .טציא תונורכז ןוא ןעקנַאדעג עניימ ןעמיווש --- ,ןקז רעד סיוא
 ןוא ןרעדנַא םעד טּפוטש רענייא ,הנחמ רעסיורג ַא ןיא ןעמוק ,עפש סיורג טימ ןטייוו
 ! גנַאגכרוד םעד ןּכָאטשרַאפ

 ךיז טלָאװ רע יװ ,ןייא רעמ ךָאנ ךיז טשטיינק ןרעטש ןייז ןוא ןקז רעד טגָאז ױזַא
 םענייש םעד טרעה סָאװ רעד .ןעקנַארעג ענייז ןופ םעדָאפ םעד ןּפַאכוצנָא טגנערטשעגנָא
 םעד ץרַאה ןופ ןגָאלשסױרַא טשינ ןָאק לשמ רענייש רעד ךיוא רעבָא ,טלכיימש לשמ
 :טגָאז סָאװ דשח ןקירעיורט

 " ..צלעדנעמ 'ר ןרָאװעג טלַא ,טלַא זיא רע



 טעב-ןטיוט ןפיוא עדייז רעד

 חוכ ןסיורג ַא ןזיװַאבסױרַא טָאה ס"ומ עלעחנעמ סָאװ ,םעד ףיוא טקוקעג טשינ
 טייהקנַארק יד ןוא רעטלע יד טָאה ,טיײהקנַארק ןייז ןוא רעטלע ןייז ןקיטלעוװעגוצרעביא

 ,רעקיטסַאה ץלַא ןוא רעלענש ץלַא םיא ףיוא ןקור ןעמונעג ךיז
 ןופ ןשינעלגנַארעג יד ןגעוו םיצרוקמ ענייז ןופ ,עטנעַאנ ענייז ןופ תונורכז יד

 - .קידנריר-ףיט ןענייז ,ןעלעדנעמ
 ןיא טכירעג טשינ ךיז ןבָאה רימ טָאװ ףיוא ,סָאד..., :טליצרעד םיובלעפע .בי

 ,עמילַארַאּפ א ןעמוקַאב טָאה עלעדנעמ .רעטניוו ןטנעָאנ ןיא ןעמוקעג זיא ,רעמוז םעד
 םיא ןעגנולעג ךָאנ וליפא זיא םיריױטקָאד יד .טריזילַארַאּפ ףונ ןבלַאה ַא םיא טָאה טָאװ
 ןפיוא םיא ןריפוצמורַא ךיוא יו ,סיפ יד ףיוא ןלעטש םיא ןוא טעב ןופ ןעמענוצפָארַא
 יד :ןָאטעגּפָא סָאהעג סגייז ןיוש טָאה הנקיו לש רש רעד רעבָא ,ןרעמוז ייווצ דלעפ
 ."ןרָאװעג טכיורַאפ טשינ ןיוש זיא ןוא ןרָאװעג ןכָארבעצ זיא ילכ עטלַא ערעייט

 .קנַארק ןכוסמ .נָארק זיא רע ,לָאטיּפש ןיא ןעלעדנעמ ןיוש רימ ןפערט טָא ןֹוא
 טנייה רָאנ ...טרָאד טגיל רע זַא --- ,םיובלעּפע .ב רעביא טיג -- ,ןכָאװ רָאּפ ַא ןיוש
 .טשינ ןוש טדער רע .ןעמוקעגרָאפ יונש רעסיוײג ַא זיא

 רָאה-ּפָאק רעד ,טציּפשרַאפ שירעלדָא ךָאנ ןגיוא יד ,קיטכיל ךָאנ זיא םינּפ סָאד
 מגָאז ןרעטש רעכיוה רעד ,טייקסייוו-יולב רעקידעבעל רעבלעז רעד טימ ךָאנ טעשטשילב
 טיש רע ןיא טערדיונשרַאפ רעבָא ןענייז ןּפיל יד .טשינ טור קנַאדעג רעד זַא ,תידע

 ַא ,טעז ןעמ .ךיז ןגעװַאב ןגיוא ענייז ,םיא ןבענ ןעייטש עטנעָאנ ענייז ןופ עקינייא
 .טרָאװ ןייק ָאטשינ רָאנ --- ייז טנעקרעד רע

 ,עלעדנעמ יװ טדערעג ,טדערעג ךָאנ ךָאד רע טָאה קירוצ ךָאװ ַא טימ זיב ןוא

 ,שירעלָאמ ,קיברַאפ ,שירעדליב
 ןייז ןופ קורדסיוא םעד ךיז רַאפ עז ךיא -- ןכערּפשעג ענייז ןָא ךימ ןָאמרעד ךיא

 ;גייז ןוא טיײהקנַארק ןייז ןָא טסעגרַאפ רע ,יליב סעדעי רעביא טבעל 'וע -- םינפ
 | ,טלָאמ ןוא ,ןדייל

 -גיל רע'ז ףיוא שטילַארַאּפ ַא ןעמוקַאב עלעדנעמ 'ר טָאה קירוצ רָאי ייווצ טימ ךָאנ
 .ןגערפיוא טשינ ךיז ,קיאור ןגיל רָאנ ,ןדער טינ ןסייהעג םיא ןבָאה םיריוטקַאד ,טייז רעק

 ,טרַאּפשעגניײא לגילפ יד םיא טָאה ןעמ סָאװ ,רעלדָא ןַא יו רע זיא ןגעלעג ןוא
 ,טשינ טור חומ רעד ,טעברַא קנַאדעג רעד .גייווש ןוא הירב ַא ייז .טשינ דיי ---

 ,טָארטש םעד ןגָאז וצ טוג !גייוש ןוא .טשינ ךיא רָאט ןזעל ,טשינ ךיא ןָאק ןביירש

 . .ןעמָארטש טשינ לָאז רע

 ,טדערעג טָאה עלעדנעמ 'ר ןֹוא

 ."ןדעררעביא ךיוא םיריױטקָאד יד לע ךיא ,סָאוו ךיא סייֹוו --

 ריא טימ ךיז ליפ וצ .טדערעגרעביא טשינ ןצנַאגניא טײהקנַארק יד רעבָא טָאה רע
 רע זיא ףוסל ןוא ,רָאי בלַאה ַא ךָאנ ןוא ,טייצ רָאי ַא ריא טימ טפמעקעג ,ןנעגעגּפָא
 | ,שטילַארַאּפ א רעדיוװ ,קנַארק רעדיוו

 ןפיוא ןגיל .תילכת רטנייש ַא .שפנ תמגע קרַאטש טָאה ןוא לָאטיּפש ןיא רע טגיל
 -- לייורעד ןוא ןייגוצ ןעמֹוק טעװ טניירפ רעטונג א זיב ןטרַאװ .טשינ רָאג ןוא טעב
 ,טנַאװ רעד טימ דער

 רעבֶא ןעמ טסייה ,ןבעל סָאד יוו קיטיינעג סע ףרַאד ךיא ,ןביירש וצ בָאה ןיא --
 == == -- .גייווש ַא ךַאמ ןוא גיל .עלעדנעמ :ןעמ טגָאז .טשיג

 טרעטשרַאפ ןוא -- ליומ ןייז ןיא טרירעגנָא ךיוא טָאה טיײהקנַארק יד ןוא טָא רָאנ
 . .ןפיל ענייז ןופ רעטרעוו יד
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 טעז ,חומ רעד .טלַארטש ןוא טנייש םינּפ סָאד ,רעקידנגייווש ַא עדייז ועד טגיל
 .סיֹוא טשינ ןיוש טגָאז רע רָאנ ,שיפירה טענרַא ,ןעמ

 ,ךיז טכַאד ךייא ןוא עלעכיימש ןשיטסידעטקַארַאכ םעד טימ .ץלָאטש ךיז רע טגיל

 רע יו ,טעז ריא .סיעכהל-וצ ןצימט רע טוט סָאד ,טנשקערַאֿפ רע טגייווש סָאד זַא

 רע .ןריפסיוא טעװ רע זַא ,טליפ ריא ןוא ,ףמַאק םענעסיברַאפ ןסייה ַא ,ףמַאק ַא טריש
 ,ךיוא טייהקנַארק יד ןייז רבוג טעוו

 רעשידלעה רעד זַא ,טליפ ןעמ .םיא ףיוא טקוק ןעמ ןעוו ,סיורג זיא גנונעפָאז יד
 .ערעווש א זיא יז שטָאכ ,ןייז רבוג טייהקנַארק יד ךיוא טעוו עדייז

 ןָאק ?ןעלעהנעמ 'ר ייב רעטלע ןגָאז וצ ךייש רָאנ .רעטלע -- ןגָאז םיריוטקָאד יד
 ?ןסַאּפוצ םיא וצ טרָאװ סָאד ןעמ

 -רַא ץרַאה סָאד .טייהנטלעז ַא זיא --- ,רָאטקָאד רעד טגָאז --- ,גנוניישרעד ַאזַא --
 טעוו ,ןגרָאמ ,טנייה זַא ,ךעלגעמ .ןעשעג םיסנ ןענָאק ןעלעדנעמ 'ר ייב ,לַאמרָאנ טעב
 ...ןטלַא ןגנוי אוַא ייב ךעלגעמ זיא ץלַא .ןדער ןביוהנָא קירוצ רע

 םעד ףיוא ןייש ַא טפרַאװ ,ביוש רעד ךרוד ךיז טעבנג לַארטש-ןענוז ַא .םורַא ליטש
 עלעדנעמ זַא ,ךיז טכַאד סע ןוא .. .טלַארטש ןוא טנייש םינּפ סָאד ,ןרעטש ןקיטכיל ןכיוה
 ,סנ ַא וצ ךיז טיייוג

 ...טכַאדעג ךיז טָאה ױזַא -- ןרעװ ןזיווַאײ ןלעוו רעדנואוו ,ןעשעג טעװ סג ַא
 .ןעשעג טשינ רעבָא זיא סנ רעד

 שש

 1916 ןיא עלעדנעמ
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 ןעלערנעמ ןופ היוול יד ןוא טוט רעד

 'רָאפ ףניפ בלַאה ,(ליטס םעיינ ןפיוא -- 1317 רעבמעווָאנ ןט25) וילסכ ב"כ ,תנש
 ,(םירפס רכומ עלעדנעמ) שטיװָאמַארבַא בקעי-םולש ןברָאטשעג זיא טכַאנ

 ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה עלַא .טָאטש רעד רעביא ןגָארטעצ לענש ךיז טָאה העידי יד

 .ןקירעייז רַאפ תמ ןסיורג םעד ןטלַאחעג ןבָאה ןעײטרַאּפ עלַא .היוול רעד וצ ןטיירג
 ןבָאה עלַא ןוא ןעגנוטייצ יד ןיא ןגָאלָארקענ עסיורג טקורדעג טָאה ײטרַאּפ עדעי

 .רעלעטשטפירש ןסױרג םעד ןופ ןעקנעדנָא םעד ןרעַאמ וצ םירבח ערעייז ןדַאלשגניײא
 טשינ לָאז סע יוא ןטעטימָאק ענעדישרַאפ ןייק ןױעו ןפַאשעג טשיו ןלָאז סע ידכ

 ןופ גנוציז ַא ןעמולעגרָאפ ,גָאטיײת 3 ,ליטנוז ןיא ,ןשינדנעטשרַאפטימ ןייק וצ ןעמוק
 רעד ןפורעגנעמַאװצ טָאה גנוציז יד .ןטפַאשלעזעג ןיא ןעײטרַאּפ עלַא ןופ רעייטש רָאפ
 ןריזינַאנרַא ףרַאד סָאװ ,טעטימָאק ןייא ןיא עלַא ןקיגייארַאפ זצ ידכ קילַאיב ,ג .ח רעטכיד

 ,היוול יד

 טציא ,ןלַאעדיא ײטרַאּפ ןוא תוניבשח:יײטרַאּפ ןופ טייצ ןייק טשינ זיא טציא --
 -נעמ, ןייא ןיא היוופ רעד ןופ גָאט ןיא ןריזינַאגרָא ךיז סעדָא עשידִיי עצנַאג יד ףרַאז
 ,"ייטרַאפ-עלעד

 טימ ןייג טשינ ,ץנערק ןייק ןגייל טשינ :ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא גנוציז רעד ףיוא
 ןדער עטעירע יד .ןעײטרַאּפ ערעסָאװ ןופ ןוא רענדער לָאצ יד טמיטשַאנ ,ןענָאפ ןייק
 -נַא יוא ןעייטרעּפ יד ייז ךָאנ ,טפַאשרערעל ןוא ןלוש ןופ רעייטשחָאפ ייז דָאנ .ןטַארעמיל
 טצענערגַאכ עלַא ןענייז ןלילַאיב רעסיוא .סעדער 15 ןרָאװעג ןענייז טמיטשַאכ .ערעד
 ,טונימ 5 טימ ןרָאװעג

 ןופ דבק םיינ זַא .גָאלשרָאפ ַא ןגָארטעגנײרַא יקצינווַאר .ח .י טָאה גנוציז רעד ףיוא
 .שידיי רעדָא ,שיאיירבעה רעדָא ןדער ןעמ ןלָאז ,רעלעטשטפירש ןסיוױרג םעד

 -עג זיא סע; :ןעמונעגנָא טרער ףוסל .םיחוכיוו סיוא ןכעדב עגַארפ רעד ןגעוו
 -כעלגעמ יד רעבָא טיג ןעמ .שידיי רעדָא ,שיאיירבעה רעדָא ןדער לָאז ןעמ ,ןשטנואוו
 ."שיסור ףיוא ןדער וצ טייק

 ןיא טשינ ףןיוא ,היוול רעד רַאפ סעדעד ןייק ןטלַאה טשינ טמיטשַאב ךיוא טרעוו ס
 עלַא ,קילגמוא ןַא סטּפע ןע שעג טנ יב א סע ידכ ,ןלעטשּפָא ךיז טצוו ןעמ ואוו ,לוש רעד
 .רבק םענעּפָא םייב ,תורבקה-תיב ןפיוא רָאנ ןטלַאהעג ןרעוו סעדער

 וצ ןעמ טמיטשַאב ,עצרוק ןענייז געט יד ןוא רעטניוו זיא סע סָאװ ,םעד בילוצ
 רעד זיב לָאטיּפש ןיפ ךיילג רָאנ ,ןסַאג יד רעביא ןייג טשינ .ךלהמ םעד ןוענעלקרַאפ
 .תורבקה תיב ןפיוא טרָאד ןופ ;לוש רענעַאלַאש

 -ךומלת יד ואוו ןוא ,טניואוועג טָאה עלעדנעמ 'ר ואוו ,זיוה סָאד סָאװ ,םעד ביליצ
 רטפנ םעד ןעמ לָאז ,(טערַאזַאל ַא טציא זיא טרָאד) טריזיווקער זיא ,ןענופעג ךיז טָאה הרוח
 ,הרות-דומלת רעד ײברַאט ןגָארט טשינ

 לייוו) ןיטעלוב ןלעיצעּפס ַא ירפרעדניא ןגרָאמ ףיוא ןזָאלסײרַא ןסָאלשַאב טרעוװ סע
 יד ןריזינ א רֶא וצ טעטימָאק ןוצ ןעמָאנ ןיא (סױרַא טשינ ןעגנוטייצ ןייק ןעייג קיטנָאמ
 רשד טלעטששעגנעמַאזוצ טרעוו קעַײצ םעד בילוצ ,ןסולשַאב יד ןגעוו ןוא רדס ןגעוו ,היוו*
 יוװ יוזַא רָאנ ,ןעלעדנעמ ןגעוו גנוטיילנייא ןַא טימ ,שידיי ןוא שיאייונעה ףיוא ןיטעלוב
 ןזיזַאב טשינ ןעמ טָאה ,טכַאנ רעד ףיוא קיטנוז וצרעד ןוא ,טעּפש ןעוועג ןיוש זיא סָאד
 ,ןיטעלוב סָאד ןזָאלוצסיױרַא

 ,רעגייזַא 12 ףיוא טמיטשַאב ןעווטג זיא היוול יד

 ,(םירוציק טימ) 1917 ,-עבמעצעד 6 ןוא 5 ןופ ?טַאלבגָאט רעדַארגָארטעפ,, ן'א טכירַאנ םעד טול
 יברעמ רב ךרוד טעדָא ןֹופ ןבירשעג
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 לָאטיפש ןיא

 .ירפרעדניא רעגײזַא ןיינ לָאטיּפש ןיא קעװַא ןיב ךיא

 רעד .טניוו רעטלַאק א טזָאלב סע .ןסַאג יד רעביא טגיל יינע ַא ,ןסיורד ןיא טלעק ַא

 ןיב ךיא ןעװ -- ךָאד .עקנַאװַאדלָאמ ןיא ,טָאטש ןופ טייוו ץנַאג ךיז טניפעג לָאטיּפש

 .רעדניק ןיא ןעיורפ ,רענעמ ,ןמייז עלַא ןופ ןעגנַאגעג ןדיי ןיוש ןענייז ,ןעמוקעג ןיה
 רדלי

 ןבעג קוק ַא ןוא לָאטיּפש ןיא ןענוקוצניירַא טייקכעלגעמ יד ןבָאה טלָאװעג ןבָאה עלַא

 | ,רטפנ םעד ףיוא

 טלָאװ ,טשינ ןעוו ,ןייט יד ייב ךַאװ ַא ןלעטשקעװַא טװמעג ןעמ טָאה רעבָא דלַאנ

 -כרוד ןעוועג ךעלגעממוא טלָאװ סע זַא ,יֹוזַא ןרָאװעג טקַאּפעג ףױזו-לָאטיּפש רעצנַאג רעד

 .סעיצַאטוּפעד ןזָאלוצ

 רעשידיי רעד ןופ רעדילגטימ יד ןעמונעג ךיז ףיוא ןנָאה גנונעדרָא יד ןטלַאה וצ

 וצ רעייטשרָאפ ןוא ןטסילַאנרושז ,ןטַאדעטיל --- רענדרָא יד .עיצַאזינַאגרָא רעשירעטילימ

 ,טנעה עטכער יד ןופ לברַא יד ףיוא ּפערק ןצרַאוװש --- סנכיוצ ןבָאה עלַא .ןעייטרַאּפ

 "נײרַא ךיז ןעניגַאב דלַאב ןזיװַאב ןבָאה ,רָאנ ןשטנעמ עקינייא .קידייל זיא ףיוה רעד

 .רטפנ רעד טגיל סע ואוו ,רעמיצ םעד ןיא ןיירַא ןעייג רימ ,ןפַאכוצ

 ,תילט ןיא ןיא לטיק ןיא ןָאטעגנָא .עדייז רעד טגיל ןורא ןיא ,קידייל זיא רעמיצ סָאד
 "רַאֿפ ,זָאנ-רעלדָא יד ,זָאנ יד ,ןפָא סָאװטע ליומ סָאד ,ןָאלש טלָאװ רע יוװ ,סיוא רע טעז

 רעד .רע זיא סָאד .ױָאה עקיצנַאלג עסייוו יד .ןרעטש רשכיוה רעד ,שינוא; ןיא טציּפש

 טגָאלש ןגמערב יד רעטנוא ןופ ,טכַאמרַאפ ןענייז יז -- ןגיוא יד רָאנ .ןעוועג יו ,רעבלעז

 כייײזרַאפ סעּפע --- סעיוו יד ...טייקיולב עבלעג ַא טױױַא

 .תוינשמ "ןגָאז/ ןְאק סאו ,דיי ַא טתס ? וע זיא רעװ .דיי ַא סעּפע טייטש םיא ןבעג

 .םשיר ןכעלקערש ַא טכַאמ סע ןוא ,טכיל יד ןענערנ סגפָאקוצ
 ,זייב זיא עדייז רעד : רימ טכַאד השעמ תעשב
 טלעיבעמ טָאה געט עטצעל יד יװ ,טלייצרעד לָאטיּפש ןופ רָאטקַָאד רעטסטלע רעד

 ןוז םעד ,ןעמָאנ םייבכ ןפורעגנָא םיא ןוא טקוקעגמורַא .טּפַאכעגפיױא ךיז ,טנעלרעד םיא
 זעמוקעג ,טקיקעגמוא ךָאנ ךיז רע טָאה תבש .טנעה עדייב טקירדעג רע טָאה םענייז
 .ןעגנַאגעגסױא רע זיא רעטעטש רָאנ .,ךיז וצ

 : ףיסומ זיא רָאטקָאד רעד ןיא
 ןשטנעמ ןברַאטש בור יּפ לע ,ןברַאטש *שיגָאלָאיויפ/ ױזַא לָאז שטנעמ ַא ןטלעז --

 ,ךעלריזמַאנ יױזַא ןברָאטשעג זיא עדייז רעד ןלאפוצ ,טײהקנַארק רעביא ,ךעלריטַאנ טשינ
 ,ןפָארט ןטצעל םעד זיב סנייז ןבעל טָאװ טבעלעגסיוא טָאה רע ,טסייה סָאד

 טכַאמעג טָאה ןעמ רָאנ ,טניישעג רָאג רע טָאה ןטכענ :ךָאנ טלייצרעד רָאטקָאד רעד
 ןבָאה ױעלָאמ .ןרעוו טרעדנערַאפ לָאז םינּפ סָאד ,טקריוועג לסיבַא טָאה סָאד .עקסַאמ ַא
 ...טלָאנעג םיא

 ןונ ןשטנעמ ןיפ ץראװש ןיוש זיא סַאג עצנַאג יד -- רעיוט םוצ וצ ןעמוק רימ
 טעוו היוק יד טָאוו ,ףיורעד קידנקוק טשינ ,רעמ ןוא רעמ ץלַא ןָא ןעמ טמוק ןטייז עלַא
 ,טפַאשגנע ןַא זיא ןרעיוט יד ייב ,ףלע בלַאה לכה 'ךס זיא טציא ןוא ףלעווצ ןבייהנא ךיז
 .גנינעדרָא יד ןטלַאה וצ ידכ ,קיצפופ ןַאמ ַא ןטעברא סע

 "ֿביירַא ןביוהעגנָא טָאה ןעמ ןכלעוו ךרוד ,לריט לעיצעּפס ַא טנפעעג ןעמ טָאה דלַאב :

 .סעיצַאטוּפעד יד ןזָאל

 -טפַאשלעזעג עלַא ןופ ,ןעיײטרַאּפ עלַא ןופ ,ןסַאלק עלַא ןופ ןעמוק סעיצַאטוּפעי ןוא
 1 .סעיצַאזינַאגרָא עכעל

 -נייא ןירַא טזָאל ןעמ .סעגנערעש ייווַצ ןיא טייטש ןעמ .סעיצַאטוּפעד ךיז ןעיצ סע
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 סָאװ .ןטסביל םעד ףיוא ןָאט קול ַא ליוו רעדעי .יירעּפוטש ַא טרעוו דלַאב רָאנ .,:ייווקיצ

 ,לָאמ ןטצעל טוצ ןעו םיא ליוו רעדעי .טרילרַאפ קלָאפ עשידיי סָאד
 וש טֹוָאד ןעמ ןוא .םינזח יד טימ ןלוש רעסעדָא יד ןופ ןרָאכ יד ןָא ןעמוק סע

 ,היוול רעד וצ ןטיירג ךיז טמענ ןעמ .סעיצַאטוּפעד יד ןיירַא טשינ רעמ
 ץטוג ,םיבורק .רעלעטשטפירש יד ,עטנעַאנ עלַא ןעייטש ןורָא םענעפָא םעד טורַא

 רָאכ רעד ."'םימחר אלמ לא; ַא טכַאמ ןזה רעד .טרעצעצ ױזַא טגייווש ןעמ .עטנַאקַאב

 ןכַאטרַאפ ןורָא םעד טעוװ ןעמ ןוא טָא-טָא :ןצרַאה ןיא ּפָא ךיז טסייר סעפע ןוא .טגניז
 ...ןעז טשינ ןדייז םעד ןיוש רימ ןלעוו רעמ -- ןוא

 ,ליטש
 ןעלטְקַא יד ףיוא ןעמ טמענ קידנגייווש .,ןורָא םעד םורַא ןעלגניד רעלעטשטפירש י

 ,ףיוה ןיא ןײגסיױרַא ןסַאלעג ךיז טזָאל ןעמ ןוא תמ םעד

 -עג ןַאמ טנזיוט עכעלטע ,ןיילא סעיצַאטוּפעד יד ןופ טקַאּפעג לופ זיא ףיוה רעד
 ַא ןסילש ןטנעדוטס יד טימ ןטַאדלַאס יד ,ןייטש ןביילב זומ ןעמ .ףיוה ןיא ךיו ןעניפ

 .ךעטייוװ ןייג ןָא ןעמ טביוה ןסַאלעג ןוא ,ןטייז עדייב ןופ טייק
 -טפיוש ןוא ןזח רעד ןוא ,ןייטש ןעמ טביילב טרָאד .לכלוש ַא ךיז טניפעג ףיוה ןיא

 .הרכזה ַא טכַאמ ,יקסווָאקנימ ,פ רעלעטש

 יד רעביא םיא ןעמענ טרָאד .רעיוט םעד ןיב תמ םעד ןגָארט רעלעטשטפירש יד
 ךָא ךיז טביוה היוול יד ןוא ,רערעל

 ןסיורג םעד ןטײלגַאב ןעמוקעג ןענייז ןזיי עלַא .לופ ןענייז לָאטיּפש םורַא ןסַאג יד
 ,רטפנ

 יד ןופ םידימלת עשידיי עלַא ,ןלוש יד ןופ םידימלת עלַא ןעמוקעג ןענייז סע

 .ןסָאלשעג ןענייז ןטיילק יד .עיטַארקָאטסירַא ,םירחוס ,רעטעברַא עלַא ,סעיזַאנמיג ענָאיזַאק
 -גנע יד .ןורָא םעד ךָאנ ןשטנעמ רעטנזיוט רעקילדנעצ ,ךעלעמַאּפ ךיז טיצ היוול יד

 יװ ,רעמ ןענייז ןסָאמ יד תמחמ .גנונעדרָא ןכַאמ וצ ךעלגעממוא ,קידלַאװעג זיא טמַאש

 ךיז ןטייב סע ,ןסַאלעג םוקילבופ סָאד ךיז טגעווַאב .ןעמענניײרַא ךיז ןיא ןענָאק ןסַאג

 ,תמ םעד ןגָארט סָאװ ,יד

 טגייוש םלוע רעד ןיא ,קירעיורט ןעגניז ןרָאכ יד .עיסעָארּפ יד ךיז טריפ ױזַא

 ,לֹוש רענשַאלַאש רעד וצ טמוק ןעמ זיב

 םעד רָאנ ,ּפעק ףיוא ּפעק ,ןשטנעמ רעטנזיױט ךס ַא ןופ םוקילבוּפ ַא טרַאװ טרָאד

 ,ךַאוװ-ןרע ןַא ןופ טמיוצעגפורַא זיא רעכלעוו ,לוגע ןיא ןיירַא ןעמ טזָאל ןירָא

 .הרכזה ַא טכַאמ ןעמ

 .רעטייוי טייג היוול יד .ןייגרעטנוא םייב טלַא גָאט רעד .טעּפש ןיוש

 ןדיי .תורבקה-תיב טעד ףיוא ,ךלויא סָאװ ,ןשטנעמ טימ לופ זיא געװ רעצנַאג רעד

 טרעהרעד ןבָאהװ ןדיי עטסָארּפ ,עטושּפ ,ךעלסעגרעטניה עטסנעלק יד ןופ סױרַא ןעמוק
 סױרַא ןענייז ןיא ןעלדָאנ יד ,סרעמַאה ערעייז ןפרָאװעג ייז ןכָאה ,עלעדנעמ ןעמָאנ םעד
 ,רעלעטשטפירש רעייז ןטײלגַאב

 ץלַא סַאג קע ןיא טרָאד ךָאנ זיא תורבקה-תיב םוצ דלַאב ןיוש טכיירג היוול יד ןעוו
 ,תורבקח-תיב םעד ףיוא טימ ןעייג עלַא ןוא סיורג קידלַאװעג זיא עיסעצָארּפ יז ,לֹוּכ

 ליוו רעדעי ,םיריוטקָאד ןוא סרעקנוי ,ןטַאדלָאס עשידיי ,ןטנעדוטס ןגָאדט ןורִא םעד
 .ןורָא םעד ןגָארט געװ לקיטש ַא שטָאכ

 ,זורבקה-תיב םוצ ןָא היוול יד טמוק טכַאנרַאפ
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 תורבקה:-תיב ןפיוא

 ןעוועג זיא לַאז"רעיורט רעד .ןשטנעמ רעטנזיוט טרַאװעג ןבָאה תורמקה-תיב ןפיוא
 ,טייק-ןשטנעמ עקיכַאפ-ירד ַא טלעטשעגסיוא ןעוועג זיא רבק םעד םורַא ,לופ

 עשידיי יד ןגיל סע ואוו ,ייר יִד זיא סָאד .גתרפ .ש ןופ רבק ןבענ זיא רבק רעד
 .גַא .א יקטניוועל ,ל .א ,םולבנעיליל .ל .מ : רעלעטשטפירש

 ,קילַאיב .נ .ח רעטשרע רעד טדער לַאז-רעיורט ןבשנ

 -תֶא ןצרוק ןיא ךיז טוואורּפ .שיאיירבעה טױעה .ךיילב זיא רע ,טרעטיצ םיטשו ןייז
 ,טייקליטש עקידלַאװעג ַא טשרעה סע .,רטפנ םעד ןופ טייקסיורג יד ןצַאש

 ךיז ןבָאה רָאה עסייוו יד ןשיווצ רָאנ ,ּפָאק-רעבליזיןסייוו ַא טַאהעג טָאה ערייז רעד;
 רעדיוו ...ןעילב ןעמונעג רעהיו רעטלע רעד ףיוא טָאה עדייז רעד ...עצרַאװש ןעזעג

 "...ןרעוו גנוי ןביוהעגנָא
 טשינ ויא סע ,ןטסישידיי יד וצ ,ןטסיאיירבעה יד וצ ןדייז םעד וצ טביירש ןעמ;

 ,"קלָאפ ןצנַאג ןֹופ רצוא רעה ןעוועג זיא עדייז רעד .תמא

 יד טנָאמרעד רע ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ גנולקיװטנַא יד סיוא טנכער רע
 וע -- עדייז רעד ןיא ,הצילמ זיולב ןעוועג זיא רוטַארעטיל עשיאייובעה יד ןעוו ,טייג
 ...ןפַאש תמא ,רוטַארעטיל עתמא ןזיוועג טָאה רע ,הצילמ רעד ןופ טױיפעגסורַא טָאה

 םעד ןיא טעז ײטרַאּפ עדעי ,ןעײטרַאּפ יד ןופ רעיײטשרַאפ סעדער ןטלַאה רבק םייב
 ,ןעמענ ןָאק יז סָאװ ,סָאד ןדייז םעד ןופ טמענ ײטױַאּפ עדעי : ןעז ןָאק יז סָאװ .סָאד ןדיייז
 ,קלָאפ ןצנַאג ןרַאפ ןפַאשעג טָאה עדייז רעד זַא ,רעטנוא ןכיירטש רעבָא עלַא

 זיא ןוז רעד :רַאברעדנואוו זיא סע ןוא ,שידק טגָאז ןוז רעד ,הרכזה ַא טכַאמ ןעמ
 ,לדרעב עסייוו עבלעז סָאד ,ךיוח עבלעז יד .ןטַאט םוצ ןעזסיוא ןיא ךעלנע רעייז

 .ןגָאז סעּפע ליוו רע ,טרָאװ סָאד ןוז רעד טעב) ףוסל
 ןקידלַאװעג טימ טדער רע ,ןטַאט טוצ ערע רעטצענערגַאבמוא ןַא טימ טדער רע ןוא

 :דובכה תארי ןוא טסניוע
 רעטרעדנוה טימ .,סניימ טרָאװ עטפסייה סָאד ןגָאז ליוװ ,ןוז ַא ךיא ,רימ טביולרע-ע

 -ַאב ןענייז ייז סָאװ ,אטח ןסיורג םעד רעביא ןרָאװעג ןבירטרַאפ ןדיי ןענייז קירוצ ןרָאי
 ,םיאיבנ ענייז טעגרהעג טָאה קלָאפ עשידיי סָאד :ןעגנַאג

 רעמ :טנָאזעג טָאה אוה ךורב טָאג ןוא .ןעװעג סיורג רָאג ,סיורג יא אטח רעד
 ךורב טָאג ,רע ןוא .שנוע ַא ןָא ןייגּפָא טשינ ןָאק אטח ַאזַא ,ןגייוושרַאפ טשינ ךיא ןָאק
 ןטילעג ,תולג ןיא זדנוא ןבירטרַאפ ךָאד ןוא ,תורצ ערעזדנוא ףיוא טנייוועג טָאה ,אוח
 ,טּפָארטשעג ךָאד זדנוא ןוא

 לוניבכ טָאג ןעוו ,לָאמ ןייא ןיא ,רעטנזיוט ,רעטרעדנוה ,רעקילדנעצ ,ןרָאי ןענייז קעוװַא ןוא,
 ללָאּפ ןיימ ןיוש זיא יצ :ןלַאפעגנייא סיא זיא ,הלעמ-יכאלמ ןשיווצ טניורקעג ןסעזעג זיא
 -ּפָארַא ייז לע ךיא .ןוואורּפ ייז לעװ ךיא ? תולג ןופ ןרעוו טזיילעגסיוא לָאז סע ,טיירג

 ,ןעמוקקירוצ רימ וצ טעװ רע זַא ןיא ,קלָאפ ןיימ ןשיווצ ןרעדנַאװ רע לָאז ,איבג ַא ןקיט
 ,ןעז לעװ ךיא .ןרעוו וצ טזיילעגטיוא טרעוו ןיוש זיא קלָאפ ןיימ יצ .,ןעז םיא ןיא ךיא לעווי
 .ףימ וצ ןעמוק טעװ רע יױזַא יו

 סָאד לייוו ,קירוצ רָאי טרעדנוה טימ ,ָאי .ק"רוצ רָאי טרעדנוה טימ ןעוועג סע זיא
 ןייק טשינ רע טָאה פעדנעגעל עלַא יו ןוא ,עדנעגעל ַא ןעוועג זיא ןקיזָאד םעד ןופ ןבעל
 זַא ,ךעלגעמ זיא סע .רָאי 82 ןעוועג טלַא זיא עלעדנעמ טגָאז ןעמ .,ביױהנָא ןטמיטשַאב
 ךורב טָאג ןוא ,קירוצ רָאי טרעדנוה טימ ןעװעג סע זיא ?סע סייו רעוװ ,92 עצנַאג
 ןייז ןופ המשניטנַאילירב ַא ןעמינעגסױרַא רע טָאה ,קלָאפ ןייז ןָא טנָאמרעד ךיז טָאה אוה
 .ןרעוו ןריובעג לָאז יז ,דרע רעד ףיוא ןפרָאװװעג יז טָאה ,זיורק
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 ,קנַאדעג ןעיירפ ןדעי טקיטשעג ןעמ טָאה דנַאלסור ןיא ןעוו ,ןַאד ןעוועג זיא סָאד
 ,ןַאד ןעוועג זיא סָאד .,ערעדנַא עלַא ןופ ךָאנ רעמ ןטילעג טָאה קלָאּכ עשידיי סָאד ןעוי

 ןרָאװעג ןריובעג זיא המשנ יד ןוא ,דנַאטשוצ ןטסקירעדינ םעד ןיא ןעוועג ןענייו ןדיי ןעוו
 | .עילוּפַאק ןיא ,ןַאמערָא ןַא דיי ַא ייב

 איבנ ַא ,םייה ַא ןיא ןעוועג גונעג :טגָאזעג אוה ךורב טָאג טָאה רעבָא רָאי ןעצ וצ
 ןביוהרעד ןעמ טרעוװ ןדייל ךריד רָאי ,דנו ענ ןייז ,ןרעדנַאו ,ןרעוי טלגָאװרַאפ ףרַאדז

 ןטַאט םעה וצ ריד םענ ךיא :טגָאז טָאו ןיא
 "רעד ןוא שדקה ןיא ,תובישי ןיא ךיִז טרעגלַאװ ,ןדייל וצ המשנ יד ןָא טביוה ןַאד

 .עשינצבק ַאזַא ,עקיטשינ ַאזַא זיא םורַא חחביבס יד ,טקיניײּפעג טרעוו ןוא טדייפ ,רעפ
 ,אוה ךורב טָאג וצ םוא איבנ דעד ךיז טױעק טציא ןוא ,רָאי טרעדנוה קעיוַא
 סיורג ַא רָאנ ,עשינצבק ןייק טשינ ,עלפש ןייק טשינ ריא טעז רבק ןייז םורַא ןוא

 ,ןײזטסואזיַאב ןלַאנָאיצַאנ ַא טימ ,קלָאפ ץלָאטש ַא ,קלָאפ קיטכעמ
 ןָאֿפ עקיברַאשנוישרַאפ ןייא ךיא עז ָאד .רענעפ ענעדישרַאפ ןייק טשינ ךיא ע; ָאד

 ,טרַאג ןוא טבערטש סָאװ ,קלָאפ סָאד עז ךיא
 סָאר טייצ :ןגָאז אוה ךורב טָאג טעוי ,טָאג וצ ןעמוקקירוצ טעװ איבנ רעד זַא ןוא

 ןרָאי ליפ ױזַא טקנעב סע ןכלעװ וצ ,דנַאל ןייז ןיא ןעגנערבקירוצ ,ןזיילוצסיוא קלָאפ
 ,איבנ ןייז םורַא ךיז טלמַאז קלָאפ סָאד

 : שידק ןופ רעטרעוו עטצעל יד טימ ןקידנע לעוו ךיא ןוא
 ,"ןמא ורמאו לארשי לכ לעו ונילע םולש השעי אוה וימורמב םולש השוע , ---

 ונו ןכז ,ןדייז םעד ןוכ ןטכַארט ןוא ןעקנעד טרַא םעה ןָא טנָאמרעד סע טָאה טונימ ןייא
 ,הכרבל

 ןיוש זיא סע ,לקנוט טרעוו סע .עטעפָאל ַא ךָאנ עטעּפָאל ַא ,רבק םעד טישרַאפ ןעמ

 -צניפ יירד יד ןיא :טרעצדַאפ ױזַא רעמינפ יד ,רעווש ױזַא טרעוו ןצרַאה ןפיוא .טכַאנ

 י'צלפ רעד קעװַא !ןטילעג טָאה םוטנדיי סָאז לציוו -- הטיחשיטלעוו רעד ןיפ רָאי טרעט

 רעד ,רערעייז עדייז ױעד -- טציא ןוא .םכילע םולש רעלטסניק רשד קעווַא ,ץופ רעקימ

 ,זדנוא טימ טשינ ךייא ןיֹוׁש זיא -- רעפעש רעסיורג רעד ,רערעל רעסיירג

 רעד טגָאז ,"ימלועל ךלהש טטיוָאטַארבַא השמ םייח ר"ב בקעי םולש ת"משדנ תא,

 רעדנא ןַא ןַארַאפ !ןעמָאנ רעקיזָאד רעד זיא דמערפ יוװ רעבָא ,לוק קידנעניד; ַא טימ ןזח

 רכומ עלעיזנעמ, ןעמָאנ רעשירַאדנעגעל ַא ,המשנ ןוא ץרַאה םוצ רעמ טדעד סָאװ ,ןענָאנ

 זדנוא ןשיוװצ טכעל רע ,ןברָאטשעג טשינ זיא עלעדנעזמ ןוא *םירפס

 יבר"עמ רב סטדָא
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 רעייפ וצ ןליוּפ ןיא סעיצומיטסניא-רומלוק עשידיי ןופ ףור יי רצ

 .1956 ןיא ,גָאטנריובעג ןטס0

 :ןלױּפ ןיא טּפַאשלעזעג רעשידיי רעד וצ

 רעיײנ רעד ןופ עטכישעג רעד ןיא עטַאד עסיורג ַא זיא 1936 רַאונַאי רעט*1 רעד
 רעפעש רעד ןרָאװעג ןריובעג זיא סע טניז ,רָאי 100 טרעוװ גָאט םעז : רוטלוק רעשידיי
 עלעדנעמ) שטיווָאמארבא בקעי םולש -- טרָאװ ןשירעלטסניק .דיי ןֹופ רעטסיימ ןוא
 ,(םיופט-רכומ

 יַארעטיל שידיי ףיוא ןרָאװעג ןבירשעג ןענייז םירפסירכומ עלעדנעמ רַאפ ךָאנ
 סָאװ ,סָאד ןרָאװעג ןריובעג ןבעל ןשידיי ןיא זיא םיא טימ טשרע רעבָא ,קרעוו עשיר
 ןופ ןוא גנוּפַאש-רוטלוק ןופ טובירטַא ןַא יװ ,רוטַארעטיל ןעמָאנ ןטימ טנכיצַאנ ןעמ
 ,ץנעטסיזקע רעלַאנָאיצַאג רעד

 -יל רעשידיי רעיינ רעד ןופ רעדנירגַאנ רעד ןעוועג זיא םירפס-רכומ עלעדנעמ
 ןשידיי ןופ לכה-ךס ַא טכַאמעג קרעו עכעלברעטשמוא ענייז ןיא טָאה רע .,יוטַארעט
 יא יז יו ױזַא ,הדע רעשידיי רעד ןופ דליב עקיטסייג סָאד ןבעגעג ,טייצ ןייז ןיא ןבעל

 םעד ןיא ןעמוקעגניירַא גנוקירדרעטנוא ןוא טייקיזָאלטנער רעטרעדנוהרָאי עגנַאל ןופ
 טזָאלרָאװהַאפ ,םערָא ,טרעטצניפרַאפ ,ןגָאלשרעד ,ןענַאטשעגּפָא : טרעדנוחרָאי ןטנצניינ
 רעד ןופ ליומ סָאד ןרָאװענ רעכיב ענייז ןיא עלעדנעמ זיא קיטייצכיילג .ןפלָאהַאבמיא ןוא
 ןגעק טסעטָארּפ ןקיטכעמ ַא טימ .רענָאמ ריא ןוא ױעכערּפשריפ ריא ,הדע רעקיזָאר
 זיא -- ןסַאמ עשידיי יד ןופ גנולוװעַאב רעלַאיצָאס ןוא רעכעלרעגריב ,רעשיטילָאּפ רעד
 ןיא ,ןטָאוטעגסױרַא טפַאשלעזעג רעשידיי ועד ןיא רעטשרע רעה םירפס-רכומ עקעדנעמ
 קינייוועניא ןדנואוו עלַאיצָאס יד ןקעדוצפיוא טמעשעג טשינ ךיז רע טָאה טייצ רעבלעז רעד
 עגייז ןיא זיא ןבעל ןשידיי ןופ רערערליש רעלַאינעג רעד .אפוג הדע רעשידיי רעד ןיא
 ץלָאטש ןכעלשטנעמ ןוא עדריווטפבלעז רעכעלשטנעמ ןופ רעקעוו רעד ךיוא ןעוועג קדעוי
 תהלווע יד ןגעק טגוב ןוא טעסטָארּפ וצ רעפור רעד .עסַאמ-סקלָאפ רעשידיי רעד ליב
 ,גנוקירדרעטנוא ןוא

 ןוא ,ןפַאש-רוטלוק רעזדנוא ןופ ץלָאטש רעד זיא סָאװ ,רוטַארעטיל עשידיי עיינ יד
 עשידיי יד טדיזיאייּפָאריײא ,טריזיוויטקַא טָאה סָאװ ,ףמַאק רעלַאיצָאס ןוא רעלַאנָאיצַאנ רעד
 ,ןטפַאשלעזעג עלעדוטלוק יד ןופ החּפשמ רעד ןיא טריפעגניירַא ייז ןוא ןסַאמ- כקלָאפ
 ןופ טמַאטש ץלַא --- ,טייהשטנעמ רעד ןופ גנואײרפַאב רעד רַאפ ךיז ןעלגנַאר עכלעוו
 ,םירפס-רכומ עלעדנעמ

 ,םוטעמוא בוט-םוי רעסיורג ַא ןיא טנַאגיג ַאזַא ןופ גָאטנריובעג רעטס-100 רעד
 ןכמעק ןוא ןטעברַא ןדיי ואוו ,םוטעמוא ,טרָאװ עשידיי סָאד טדערעג טרעװ סע ואוו
 ,רוטלוק רעכעלטלעוו רעיינ ַא ןופ ךמס ןפיוא ץנעטסיזקע רעקידריוװ ןוא רעיירפ ַא רַאפ
 ןטסנידרַאפ עלַאסָאלָאק סמירפס רכומ עלעדנעמ ןרעוװ טנָאמרעד ןפרַאד גָאט םעד ןיא
 טעד ןיא .ךַארּפש רעשידיי רעד רַאט ןוא רוטלוק רעשידיי רעה רַאֿפ ,קלָאפ ןשידיי ןרַאפ
 ןעגנַאגעגקעװַא ןיוש רימ ןענייז טייוו יװ ,ןובשח ַא ןבעגּפָא ךיז ןעמ ףרַאד גָאט ןקיזָאד
 ןיא .טנכייצעגנָא זחנוא טָאה רערעל ןוא רעלטסניק רעסיורג רעד ןכלעוו ,געוו םעד ףיוא
 רעד ןוא טיײקיליװטײרַאב סָאד ,ןליו רעד ןרעװ טקרַאטשעג ןפרַאד גָאט ןקיזָאה םעד
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 ךוב"עלעדנעמ סָאד 1252

 טָאה םירפס רכומ עלעדנעמ סָאװ וצ ,ץלַא סָאד רַאפ ףמַאק ןקידרעטייוו וצ טעּפניא

 ,ןבערטש ןטייהעג זזנוא

 "ןטנוא יד ךרוד עשרַאװ ןיא ןרָאװעג טעדנירגעג זיא סָאו ,טעטימָאק-לַאוטנעצ רעד

 ןופ ןעגנורעייש יד ןליוּפ ןיא ןריזיִ;ַאגרָא וצ קעווצ ןטימ ,סעיצַאזינַאגרָא עטנכערעגסיוא

 טמַאשלעזעג רעשידיי רעד וצ ךיו טדנעוו ,גָאטנריובעג ןט-100 סמירפס רטומ עלע ובעמ

 ןע"דיי ןופ זיר םעד דובכל ןעננירעייפ יד ןריפוצכרוד טנַאזָאּפמיא ןוא ןייש .ןליופ ןיא

 ,קנַאדעג ןכעלטפַאשלצזעג ןשידיי ןופ ןוא טרָאװ ןשידעלטסניק

 ןט-20 םּוצ זיב .י .ה רעבמעצעד ןט"20 סעד ןעמוקרָאט ןפרַאד ןלעוו ןעגנודעייפ יד

 רעשידיי רעד ןופ ןויירק עטסטיירכ יד ןקילײטַאב ךיז ןפּרַאד ייז ןיא ןוא ,1935 רַאונַאי

 ,טצַאשלעזעג

 ױ יי גָאטנריטעג ןטסטרעדנוה םץעד 5 : יי 52 אפ 3 א יג 6 שיש וה = ') ו שי
 == ו .

 (שטיװָאמַארבַא י .ש) םירפש רכומ ץעלצעדנעמ ןופ

 עשרַאװ ןיא בולק-ןעפ רעשידזי

 עערַאװ ןיא ןיידַאפ ןטכילַאנײושז ןוא-ןטַארעטיל רעשידזי

 ןליופ ןיא ןיירַאפ ןטסיטרַא רעשידזי

 עשרַאװ ןיא "טוטיטכניא .שנסיוו ,דיי ןופ טניירפ, .זעג

 ןלײּפ ןיא רעקיטסַאלפ-רעלטסניק עשידיי ןופ ןײרַאט

 עשרַאװ ןיא ןלוש עשידיי ןופ רערעל ןופ ןיירַאפ ,ּפָא'רּפ

 ןליּפ ןיא שינעטנעקדנַאל רַאפ טפַאשלעזעג עשידיי

 1935 רעבמעװצנ .עשראי

 "גיא ןוא סעיצַאזינַאגרָא עכעלטפַאשלעזעג'רוטלוק עשידיייי יד ןופ ףור טעד ָאד ןכעלטנפעראפ רימ

 ײברעד ןליװ רימ .םירפס רכומ עלעדנעמ ןופ גָאטנריובעג ןכס-100 םעד ןיעייפ וצ ןליוּפ ןיא שעיצוטיטס

 ייפ ןעװעג ןענײז ןלוּפ ןיא ןעגנורעייפ-עלעדנעמ יד זַא ,רענעייל יד ןופ טיײקמַאזקרעמפיוא יד ןעיצ

 "ַאכ ןכעלטפַאשלעזעג-שיטילַאּפ רָאלק א ןגָארטעג ןבָאה ײז ,ןעגנורקייפ עשירַאועטיל עכעלנייוועג יװ דעמ

 -ַאב רעמצלַא טָאה סָאװ ,םזיצַאנ ןוא םזישַאפ םעד ןופ טױײצ ערעװש יד ןאד ןעװעג זיאס .דעטײַאר

 רעד ףױא ןוא טנָארפ-כקלָאפ רעד ןרָאװעג ןפאשעג זיא סע ןעװ ,טיצ יד ךיוא ןוא ,ץּפָאריײא טשדעה

 יד רַאפ טעטימָאק-לַארטנעצ םענופ גנודנירג רעד םורא ,טנָארפ-רוטלו0 דעשידיי רעד -- סאו ועשידיי

 זעגנורעייפ-עלעדגעמ יד דרוד .ןטיירטש ןוא ןפמַאק עערַאש טרעקַאלפעצ ךיז ןבָאה ןעגנורעייפזעלעדנעמ

 .ןטייקיטעט ענייז טריפעג טנָארפ-רוטלוק רעשידיי רעז טָאה

 "עג עכעלטפַאשלעזעג-שיטילָאּפ יד ןופ עטכישעג רעד ןיא לטיּפאק טנַאטערעטניא ץנאג 8 זיא טע

 ןוא גיוק-טלעװ ןטייװצ םעד ברע עּפַאריײא זיא .ןלּפ ןיא טלעװ-דוטלוק רעשידיי רעד ייא ןשינעלגנַאר

 -מעטּפעס ,זירַאּפ ןיא ןרָאװעג ןטלַאהעגּפָא זיא סָאװ ,סעהגנַאק"רוטלוק ןשידיי ןכעלטלעװלַא םעד בהע

 ,1937 .רעב



 עיפַארנַאילביב-סומ עלעדנעמ יד

 יעלעדנעמ רעד ןופ ןעלכה"ךסא גנולדנַאהּפָא רעקיגָאװ ןוא רעכעלטנירג ןייז ןיא
 טָאה ןייטשרוג .א רעשרָאפ-רוטַארעטיל רענעמוקעגמוא-קיטייצירפ רעד סָאװ ,"גנושרָאפ
 זַא ןבירשעג רע טָאה ,(1928 ,372 דנַאב) "טפירשטייצ. רעקסנימ ןיא טכעלטנצערַאפ
 'נַאג רעזדנוא ןופ לזמ רעקירעהַא-זיב רעד זיא גנושרָאפ-עלעדנעמ רעד ןופ לזמ רעדש
 ײסעמנַאלּפ ןופ געוו ןפיוא דניצַא טשרע ךיז טלעטש טָאװ ,גנושרָאפ-רוטַארעטיל רעצ
 געוו ןדייר וצ רָאג ירפ ךָאנ ָאד) יושפא זיא ...טעברַא-טפַאשנסיו רעשיטַאמעטסיס ,דעק
 רנַאטשוצ רעקירעיורט רעד טסואווַאב זיא סע; זַא ,רעטייוו טגָאז רע ןוא *..."ןעלכהי ךס
 -םולש ןופ עיפַארגָאילביב רעד טימ בוא רעבָא ,ללכנו עיפַארגָאילביב יועשידיי רעד ןופ
 רענייא ַאֹוַא טקיטפעשַאב |סָאמ רענעי רעדָא רעד ןיא} ךיז טָאה ץרּפ .ל ,י ןוא םכילע
 ןבילבעג זיא סָאװ ,רעקיסַאלק רעזדנוא רעקיצנייא רעד עלעדנעמ זיא ,ווָאכָארָאב .ג יו
 ,(487 ,485 זיו) "טזָאלרָאװרַאפ ןצנַאגניא טעמכ טרפ םע ןיא

 -יל-עלעדנעמ רעד ןיפ תומישד עשיפַארגָאילביב עקינייא טנָאמרעד ןייטשרוג .א
 ןעויר ןמלז טגנערב סע סָאװ ,המישר רעד ףיוא ּפָא ךיוא ךיז טלעטש רע .דוטַאועט
 ןופ רָאנ ןוא ןעלעדנעמ ןגעוו ןבַאגסױא ערעדנוזַאב יד; ,(1920) ?ןָאקיסקעל; ןייז ןיא
 "וג 47 טנכייצרַאפ ָאד ןענייז ןצנַאגניא! ןעלקיטרַא עטלייועגסיוא ,ןגָאז וצ יוזַט .עקינייא
 | ,(488 'ז) *!ןרעמ

 רעד וצ לַאירעטַאמ ןטנַאסערעטניא ליפ רימ ןבָאה גנולדנַאהּפָא-ןייטשרוג .א רער ןיא
 -נעמ יד (1 :ןעלטיּפַאק יד ףיױא טלייטעגנייא םיא ךרוד זיא סָאװ ,גנושרָאפ-עלערנעמ
 -רוטַארעטיל (4 ,סעידוטש עשיפַארגָאיב (3 ,טסקעט-עלעדנעמ (2 ,עיפַארגָאילביב-עלעד
 -עטסעישיטירק (6 ,קרעוו סעלעדנעמ ןופ עטכישעג עשינעצס (5 ,ןטעברַא עכעלטכישעג
 ןיא ןעלעדנעמ טימ ךיז ןריסערעטניא סָאװ ,רענעייל יד ּפָא ןקיׂש רימ .סעידוטש עטיס
 סיוא טנכער סָאװ ,טעברַא רעקיטכיוו-טסכעה ױעד"טָא וצ ,גנושרָאפ-עלעדנעמ רעד טימ
 סייומ עלעדנעמ ןגעוו ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ זיא סָאװ ,ץלַא סָאד קיסיילפ טלדנַאהַאב ןוא
 ,1925 ןיב

 סע רעכלעוו ןיא ,עגַאל רערעווש רעד ףיוא טקוקעג טשינ ,רָאי 30 עטצעל יד רַאפ
 ןָאנ ןוא תעב ,ברע רעהנעל ענעדיײשרַאפ ןיא רעשרָאֿפ עשידיי יד ןעניפעג ךיז ןבָאה
 -ץלעדנעמ יד ךָאד ךיז טָאה ,תונוברוח יד ףוא טקוקעג טשיינ ןוא גירקיטלעוו .םעד
 ,סיוארָאפ .ןטרָאד ןוא ָאד ,ןָאטעג קוד ַא גנוש וָאֹפ

 ס"ומ עלעדנעמ ןופ גָאטנריױבעג ןטס-100 ןטימ גנודניברַאפ ןיא ,192771936 ןיא
 ,ןעגנוטייצ-גָאט יד ןיא -- ,עסערּפ רעשיאיירבעה ,רעשידיי רעד ןיא ןענישרעד ןענייז
 ןוא ןבעל םעד טעמדיוועג ,ןעגנולױנַאוּפָא ןוא ןעלקיטרַא ליפ רעכיבלמַאז ןוא ןטפירשטייצ
 ,טרעלופָאּפ ןיא ייס ,קרעו סעלעדנעמ ןענישרעד ךיוא ןענייז סע .ןעלעדנעמ ןופ ןפַאש
 -געמ ןופ רעכיב עקינייא סעבַאגסיוא עטרילָארטנָאק ןוא עטיירגעגוציטוג ןיא ךיוא יװ
 עקיטכיוו ןרָאװעג ןבעגעגוצ ןעגייז סעכַאגסיוא-עלעדנעמ ענעדלישרַאפ יד וצ .ס"ומ עלעד
 .ױעשרָאּפ-רוטַארעטיל ךרוד ןבירשעג ,ןױיפנײרַא עטסנרע

 סָאװ ,ועטקַארַאכ םעד ןופ גנולדנַאהּפָא עטסנרע עיינ ַא קיטיינ זיא ,1959 ןיא .טציא
 םעיינ ַא ןעיצרעטנוא ףרַאד'מ --- ,קייוצ רָאי 20 רעביא טימ טכַאמעג טָאה ןייטשרוג .א
 טשינ טעברַא ןַא רשפא זיא סָאד .גנושרָאפ-עלעדנעמ רעטגיײװצרַאפ-ליפ רער ןופ לכה"ךס
 ,רַאנימעס ןצנַאג ַא רַאפ רָאנ ,ןשטנעמ ןייא דַאפ

 -דימרעדמוא םענופ טעברַא עכעלטנירג ַא ,טּפירקסונַאמ ןיא .זדנוא רַאפ טגיל סע
 .ש --- סיומ עלעדנעמ, ןעמָאנ ןרעטנוא ןירושי םיפעי רעשרָאפ ןוא ףַארגָאילביב ןכעל
 טגנערב ןוא ןטייז ענעביושעג"ןישַאמ עטכידעג 3/ ןופ טיײטשַאב יז .?שטיװָאנַארבַא .י
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 ןגעו .וד .זַא .א תונורכז ,ןעגנולדנַאהּפָא ןעלקיטדַא ןופ ןעמענ 755 ןופ לטעצ יונעג ַא
 :שיסור ןוא עשידייישטייד ,עשיאיירבעה ,עשידיי 200 רעביא ךרוד ןבירשעג ,ןעלעדנעמ
 ןוא ןטפירשטייצ ,ןעגנולמַאז ,רעכיב ןיא טכעלטנפערַאפ ןענייז סָאװ ,רעביירש עשידיי

 .ןעגנוטייצ
 סיוא ,עלופ ןייק טשינ טייו ךָאנ זיא ןירישי םיפעי ןופ המישר עסיורג יד-טָא

 ענעדיײישרַאפ ןיא ןעניישדעד ןטפירשטייצ ןוא ןעגנוטייצ עשידיי ערעזדנוא .עקידנּפעש
 סע סָאװ ,ץלַא ןענעכייצרַאפ וצ ךעלגעממוא רעבירעד זיא סע ןוא טלעוו רעד ןופ ןלייט
 טריפעג גירק-טלעוו ןטצעל ןזיכ טָאה יָאוַײי; רענליװ רעד ".טקורדעג טרָאד טרעוװ
 :דנַאהּפָא ןעלקיטרַא עטריקילבופ עלַא ןופ עיטַארנָאילביב עכעלטלניּפ רעקינייוװרעט ַא

 טשינ טעברַא ַאזַא טרעו טציא .טלעװ רעד רָאג ןופ עסערּפ רעשידיי רעד ןיא ןעגנול
 .ןָצטענ

 וי (שידיי ןיא) -עכיב זַא ,ןקרעמַאב וצ טנַאסערעטניא זיא טע

 1 ואווץעגרע ןענישרעד ןענייז רשטא) 16 זיולב ןענישדעד ןענייז
 24 ןופ המישר) ַא ָאד זיא 'יימ ייב .לּפָאט יו רעמ ןענישרעד ןענייז ןירפ , .י ןגעוו
 16 א יו רעמ טשינ ךיוא ןענישרעד ןענייז םכילע-םולש ןגעװ .ןצרּפ ןגעוו רעכינ
 עטנַאמרעד יד טעמדיװעג ,רעכיכלמַאז יד ןירַא טשינ ןעייג לָאצ רעד ןיא .יי;כיב

 ס"מ עלעדנעמ ןגע
 .(רעכיב רָאֹּפ ַא ךָא

 .רעביידש
 ג ךָאנ רעקיסַאלק ערעזדנוא ןופ ;נושרָאפ רעד טימ רימ ןטלַאה ,ןעעז רימ יו

 .טשינ ךָאנ רימ ןבָאה ייז ןגעוו סעיפַארגָאנָאמ עקידנפעשסיוא ,עכעלטנירג ןייק ,טרָאּפ ןופ
 ,ט"ומ עלעדנעמ טימ ךיז ןריסערעטניא סָאװ ,יד ןופ טײקמַאזקרעמטיוא יד ןעיצ רימ

 סרענזיולק ףמוי ר"ד וצ ,ןטַאש ןטיאי ררבעה ןייז טימ -- סרעדנוזַאב ןוא ןשידיי ןייז טימ

 -ףךָאפ ןיא סָאװ ,שטיוװָאמַארבַא טקעי םולש ןגעוו גנולדנַאהּפָא רעקיגָאװ ןוא דעקיטכיוו

 לש הירוטסיה; רעשיאיירבעה רעכעלטנירג ןייז ןופ דנַאב ןפסקעז םעד ןיא טכעלטנפע
 -ישע עכעלריפסיוא 17 ןיא ,(457-313 ז"ז ,1938 ,םילשורי) "השדחה תיּרבעה תורפטה
 ענייז ןופ ס"ומ עלעדנעמ ןופ עיפַארגאיב יד רענזיולק .י ר"ד טגנערב (סעיצקעל) ?םירוע
 "סיוא ןוא רעדנוזַאב ןינַאג ּפָא ךיז טלעטש רע ןוא ,געט עטצעל ענייז זיב ןרָאי-רעדניק
 ,עשירעלטסניק ןוא עכעלטפַאשנסיו-רעלוּפָאּפ ,עשיטסיצילבופ ,קרעוו ענייז ףיוא דעלריפ

 -ַאב רענויולק .* ר"ד .ןבעל ןייז ןופ ףוס יב 1857 טניז טכעלטנפערַאפ טָאה רע סָאו
 עניו ףיוא ּפָא ךיז טלעטש רע ,כ"ומ עלעדנעמ ןשיאיירבע:ו םעד רקיעב ןוא רעמ טלדנַאה

 ןגעוו ןדער וצ סיוא טדיימ ,טריזימינימ רע ןיא ,ךַארּפש רעשיאיירבעה רעד רַאפ ןעוטפיוא
 -תיזנכ שאק -- ,שטיידישידיי ץלַא -- רענזיױלק  ייב ןיא שידיי .עלעיזנעמ ןשידי םעד
 ."תידוהי

 סי"וב עלעדנעמ ןגעוו רעכיב ןופ תומישר עלופ טשינ ייווצ רעטייוו ָאד ןעגנערנ רימו

 ,ןטפירשטייצ ןוא ןעגנוטייצ לָאצ יז .ןעלעדנעמ ןגעוו ןעגנולמַאז ןוא רעכיבלמַאז ןופ ןוו
 -רָאי ןוא ןעייליבוי וצ ,ןטייהנגעלעג ענעדיישרַאפ וצ ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא ןענייז סָאװ

 ןופ המישר רעשיפארגָאילביב רעד ןיא .סיורג רעייז זיא סיומ עלעדנעמ ןיפ ןטייצ
 ,טנָאמרעד ,בגא ,ייז ןופ לייט ַא ןרעוו ןירושי םיפעי

 ;טטישר עשיפַארגָאילביב א טכעלטנפעראֿפ זיא ,1957 ,10 'נ ,קדַאיינ ,"רוטלוק עשידיי, ןיא *

 ןעגנולדנַאהּפָא (2 1 ס"ינ טלעדנטמ ןופ ןעגנופַאש (1 :"'רוטלוק עשידיי, רעד ןיא סייומ עלעדנעמ,
 ,ס"ימ עלעדנע- ןנצזו



 םיומ עלעדנעמ ןנעוװ רעכיב
 (ןעניױערעד ועיײז ןופ ןרָאי יד טיול)

 - ,3) זיז ,1918 ,ענליוו ,רעדניק דַאפ ,סיומ עלעהנעמ ןופ ןבעל סָאד -- ןעזייר .ז
 ,ז"ז 192 ,1920 ,עשרַאװ ,שטיװָאמַארבַא .י .ש --- יקצולירּפ חנ
 ,1922 ,ןילרעב ,לַאוװק סנדיז םעד ןופ --- רואינש .ז
 ,ן" 199 ,1927 ,וועיק ,עכָאּפע סעלעדנעמ -- ןָאטניכאי .ש
 ,זיז 48 ,1927 ,וועיק ,קרעװ ןוא ןבעל ןייז ,ס"ומ עלעדנעמ -- קושטבא ,א
 ,זײז 64 ,1925 ,קרָאי-וינ ,ט"ומ 0 ןָאנ טייצרָאי ןט-10 םוצ -- דענינ .ש
 ענעגייא ןשיווצ עדייז רעד -- שטיווָאמארבַא-ןירבָאד .לא ןוא שטיװַאמַארבַא 0

 - ,ז"ז 64 ,1928 ,עשראוו ,רעטכעמ סעלעדנעמ ןוט תונורכז) עדמעדט ןוא
 ,שיז 114 ,1921 ,עשרַאװ ,העיקש סנדייז םעד -- םיובלעּפע .ב
 ,ז"ז 208 ,1921 ,קרָאיוינ ,עלעדנעמ'ןיילק -- יגאנעצוק ףסוי

 ,ז"ז 200 ,19235 ,ןרָאי רע-70 ןוא רע-60 יז ןיא ןעלעדנע זמ ןגעוו ןדויטע -- רעניוו .מ
 ,זײז 64 ,19236 ,עשרַאװ ,ס"ומ עלעדנעמ -- ?יזיימ ןטחנ
 ,ז"ז 232 ,1926 ,קרָאז-יינ ,(שטיװָאמַארבַא .י ,ש) סיומ עלעדנעט -- בייל ינַאמ
 טשיוַארעטיל ןוא עכעלטפַאשלעזעג ענייז ,ןבעל ןייז ,טירפס רכומ עלעדנעמ -- רעגינ ,ש

 | ,ןײז 320 ,1926 ,עגַאקיש ןעגנואוטפיוא
 ,זײז 48 ,1936 ,קרָאי-וינ ,1926-1836 ,םירפס רכומ עלעדנעמ -- גייוצנעזָאר .א
 כמירפס רכומ עלעַײנעמ ןופ דָאזיּפע ןַא ,עקטאיּפָאלינג ךייט םייב -- ןאהאק םהחרבא

 ,זיז 142 ,1940 ,וועיק .ןבעל

 -ארעטיל רעשידיי רעד ןופ עטכישעג רעד וצ; ךוב ןיא ,ס"ומ עלעדנעמ -- רעניוו .מ

 ,2234"} זיז ,1946 ,קרָאי-וינ ,2 ,ב ,ה"י ןט"19 ןיא רוט

 םיומ 3 עלע ודנעמ ןנעוו ןעננולמַאז עטסקיטכיוו

 -סיוא ,דלעפנעזָאר .ש טרינַאדער ,םואייליבוי ןקירעיזּכ ןייז וצ ,םירפס רכומ עלעדנעמ
 ,ז"ז 104 ,1910 ,עשרַאװ ,"דניירפ רעד? עבַאג

 .ל ,י ןופ ליטס ןוא ךַארּפש ןייז ןגעװ זעגנולדנַאהּפָא ,קיטירק ,סעקיטסירעטקַאוַאכ ,ןע?קיטרַא
 ,ינודקומ .א ר"ד ,תובשחמילעב ,ןרָאהנײא דוד ,רעטײװ .א ,שַא םולש .יקצינואר .ח .י ,ץרּפ
 ער טכעלש) רעדליב טינ .דלעפנעזָאר .ש ,יקסנירעמעשט .ח ,גרעבמאנ .ד .ה ,קילַאיב .נ .ה
 | .(טריצודָארּפ

 ."טכַאשלעזעג-לַארטנעצ;, ,"עלעדנעמ, גַאלרַאפ ,םירפס רכומ עלעדנעמ רעביא קיטירק
 ,ז*ז 210 ,1913 ,8 דנַאב ,עשרַאוי

 יא -- תובשחמילעב ;קרעװ ענייז ןוא ןבעל ןייז -- ס"ומ עלעדנעמ -- ןַאמש ירפ דוד
 ; "חכונ, סעלעדנעמ -- קילַאיב .נ .ח ; שטיװָאטארבא .* .ש -- רעגינ .ש ; ןדייז םעד לקינייא
 ויש יװ -- םנילע'םולש ; ןשטנעמ ײװצ -- ינודקומ .א ר"ד ; ס"ומ עלעדנעמ -- ןַאמכיפ בקעי
 ."ץשטאילק יד; -- ןעזייר .א ; םיוב רעד זי

 ,םיובלעּפע ,ב ןופ טטברַאַאב ,רעלעטשטפירש ענעדיישרַאפ ןופ ןעלעדנעמ ןגעוו תונירכז
 ,ז"ז 152 ,1924 ,אע; דנַאֿב ,עשראוו ,?עלעדנעמ; גַאלרַאפ

 ; ס"ומ עלעדנעמ -- ׁשַא םולש } חסונ סצלעדנעמ -- קילַאיב .1 .ח 1 עלעדנעמ -- ץרּפ .ל.ל
 לצֹפֶע .ב ;טעבהא רעו יב עלעדנעמ -- ןרָאהנײא דוד : תפילעבש עלעונעמ 'ר -- ימעךב
 עדייז רעד ,ןסעומש סעלעדנעמ 'ר ןופ ,םואייליבוי סנוייז ןכָאנ ,םואיילינוי סעלעדנעמ --- םייב
 .ןעלעדנעמ 'ר ןופ היוול יד -- יברעמ רב : טעב ןקנַארק ןפיוא

 ,1927 ,"גַאלרַאפ-עלעדנעמ, ,עשרַאװ ,קרעוו ענייז ןוא ןבעל ןייז ,םירפס רכומ ץלעדנעמ
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 ,(ליזיימ ןמחנ

 ,1928 ,עשרַאװ ,קרעוװ עלַא ןופ ,20 דנַאב ,ןעלעדנעמ ןגעװ תונורכז
 עלעדנעמ -- ׁשַא .ש ;עשטַאילק יד -- ןעזײר .א ; םייב רעד זיא ןייש יװ -- םכילע םולש

 לעּפע .ב ;טעברא רעד יב עלעדנעמ -- ןרָאהנײא .1 ; הפ-לעבש עלעדנעמ יר-- ימע-ןב ; טייומ

 -- םיובלצּפע .ב ; םואייליבוי סנדייז ןכָאנ -- קילַאיב .נ .ח ; םואייליבוי סעלעדנעמ -- םיוב

 'ר ןופ היװל יד -- יברעמ'רב ;טעבױקנַארק ןפיוא עדי רעד ;ןסעימש סעלעדנעמ 'ר ןופ

 .ןעלעדנעמ

 ,זײז 220 ,1928 ,עשרַאװ ,קרעװ עלַא ןופ ,21 דנַאב ,ןעלעדנעמ ןגעוװו תוישעמ
 .ש ; שטיוַָאמַארבַא בקעי םולש -- ןָארטיצ .ל .ש :ןסעזעג רימ ןענייז ריפ --- םכילע םולש

 ןוא עלעדנעמ ; ריטַאנ רעיירפ רעד ףיוא 'עדײז, רעד -- ילציגואר .ח .י ; זיר רעד --- יקסנַא

 'ר ,ןילוח-תוחיש סעלעזנײמ 'ר -- רענזיולק .י ר"ד ; עפיעדיָאטױא -- םכילע-םולש { םעה-דחא
 עלעדנעמ --- יָאטיק .מ ; יַאװק סנדייז םעד ןופ --- רואינש .ז ; ןדער ןייז ןיא עלעדנעמ --- ןיניירב

 .ןײש-טנװָא בײב -- ןַאמכיפ בקעי ;ןעלעדנע6 ייב טסַאג וצ -- ץכ השמ ; ןבעל ןיא

 ,1928 ,עשרַאװ ,קרעוו עלַא ןופ ,22 דנַאב ,םעדוט-עלעדנעמ רעד
 ינעמ-- גרובזניג .ש .ט"ומ עלעדנעינ -- ןוירוגןב ףסוי הכיכ : עלעדנעמ -- ץרּפ ,ל ,י

  .ׂש -- ןָאזעניד .י : טטיװָאמַארבַאעלעד:עמ --- װָאנבוו .ש ! וירב ענייז ןיא ס"ומ עלעד

 יס"'מ עלצדנעמ ןוא םלילע-םולש -- שטיזָאקרעב .ד י ;ס"ומ צלענעמ ןוא שטיװָאמַארבַא

 יבַא . .ש -- תובשחמילעב ; בױהגָא רעד -- רעטײװ .א ; ס"ימ עלעדנעמ -- רָאטקעּפס .מ

 סעלעהנעמ -- יקצולירפ חנ ;עלעדנעמ -- קילעראג .ש ; רפוס רעד -- רעגינ .ש ; שטיװָאמַאװ

 ;ס"ומ עלעדנעמ --- רעדנעלסיוא .נ ;געװ'-ףיט ןוא געווטייוו ,געוו ךיוה -- רידאנ השמ ; שידיי

 יקטנירעמעשט .ח ; אוני: רעשיטָאג רעד --- ןישורבָאװ -י ; בױַאפ טנדייז םעד --- יקסװָאנַאגַאק ,א

 .םערוט-עלעדנעמ רעד -- ליזימ .נ ; עלעדנעמ ייב קיטַאמַארג ---

 רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ עטכישעג רעד וצ ןלַאירעטַאמ .טייצ ןייז ןוא עלעדנעמ

 ,"סעמע רעד, גַאלרַאפ-הכולמ ,(ןייטשרוג .א --- רָאטקַאדער) טרעדנוהּרַאי ןט19 ןיא

 ,ז"ז 252 ,1940 ,עווקסָאמ

 געװ רענעלּפ סעלעדנעמ םורא ; השורי רעשידַארעטיל סעלצדנעמ ןופ --- קישטייבאראװ .א

 ; וירב עטנַאקַאב טינ עכעלטע סעלעדנעמ -- ןייטשרוג .א ; עבאגסיוא רעשידָאירעּפ רעשידיי א

 ןגעװ ןעגנולייצרעד -- קָאטשניב .א ; השורי רעשירַארעטיל סעלעדנעמ ןגעװ --- קישטייבאראוו ,א

 .דנַא .א ,ןעלעדנעמ



 ננושרַאפ-עלערנעט רעד וצ





 גנושרַאפ-עלעדנעמ רעד ןצ

 םולש ןופ עיפַארגַאנָאמ עקידנּפעשטיוא ,עלופ ןייק םויה דע טשינ ךָאנ ןבָאה ריט
 יּפִא ,רעכיב ליפ ָאד ןיוש ןענייז סע רעבָא ,םירפס רכומ טלעדנעמ-שטיווָאמַאונַא בקעי

 ןדייז םעד ,ןעלעדנעמ ןגעוו ןעלקיטרַא עשיּפַאדגָאינ ןוא ןטעברַא עשיטירק ,ןעגנולדנַאה
 | .רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ

 טכעלטנפערַאפ ,(ט"מרת) 1889 רָאי ןיא ,אפוג שטיװָאמַארבַא .* ,ש טָאה לכ םדוק

 ךָאנרעד זיא סָאװ ,עיפַארגָאיבָאטױא ןייז ,"ןורכזח רפסק ךובלמַאז ס'וָאלָאקַאס םוחנ ןיא
 "חלשהא רעד סָאװ ,(ילדנמ תרבכיה) טפעה"עלעדנעמ םעד ןיא ןרָאװעג טקוריזעגרעביא
 טעלעדנעמ ןיא ןרָאװעג טקורדעגרעביא ךָאנרעד זיא יז ,1918 ןיא ןבעגעגסיױרַא טָאה
 ןרָאװעג טצעזעגרעביא זיא ס"ומ עלעדנעמ ןופ עיֿפַארנָאיבָאטױא יד .קרעװ עשיאיירבעז

 ורָאװעג טקורדעגּפָא זיא ןוא *עיפַארגָאיב ןיימ וצ ןכירטש. ןעמָאנ ןרעטנוא שידיי ןיא
 ןבענעגסױרַא טָאה "עלעדנעמ, גַאלרַאפ רעד סָאװ ,"סיומ עלעדנעמ ןופ קרעוװ עלַא, ןיא
 ידיטַא ןביג רימ .(םיובלעּפע .2 ךרוד ,סיוא טזייווס יוװ ,טצעזעגרעביא) עשרַאװ ןיא
 .ש .ךוב-עלעדנעמ רעזדנוא ןופ 2ײהנָא ןיא ןעלעדנעמ ןֹופ גנוביירשאב-סנבעל עצרוק
 עטכישעג-סנבעל ןייז ,ןפוא ןשירעלטסניק ַא ףיוא ,טלייצרעד ךיוא טָאה שטיוװָאמַארבַא .י
 א יו רעמ ליפ זיא סע ,("םהה םימיב ,, ןשיאיירבעה ןיא) ?סמייח 'ר המלש, ןייז ןיא
 ילב זיא לָאירעטַאמ רעשיפַארנגַאיב רעבָא .עטכישעג-סנבשל עשיטנעטיוא ?ענעקורט;
 ןייז ןופ ןרָאי עטצעל יד ןיא .קרעוו-עלעדנעמ ןטצעל ןקיזָאד םעד ןיא ליפ ןַארַאפ קפס
 ןוא שיאיירבעה ןיא .תונורכז ןעלטיּפַאק עקינייא טּכעלטנפערַאפ עלעדנעמ טָאה ןבשל
 ,שידיי ןיא

 -גיב ,ל טניירפ רעטנעָאנ ןייז ןעוועג זיא ןפַאדגָאיב"עלעדנעמ עטשרע יד ןופ רענייא
 ַא *דַאכסָאוװש ןשידיי-שיסור ןיא טכעלטנפערַאפ 1884 ןיא טָאה רע ,(1894 1836) קָאטש

 ,ייליביי ןשירַארעטיל ןקירָאי-25 סעשטיווָאמַארבַא .י .ש וצ לקיטרַא ןשיּפַארגָאיב-שיטירק
 רעד ןופ בוט-םוי רעד) ?ירוטארעטיל יָאנָאגרַאשז קינדוַארּפ, ןפורעגנָא טָאה רע סָאװ
 "יוא היוא טיובעג ויא לקיטרַא רעד .32-1 ז"ז ,12 ךוב ,(רוטַארעטיל רעשינָאגרַאשז

 -רא םעד טיט ,ןעלעדנעמ ןופ ןלגנוזייוונָא עכעלנעזרעּפ ףיוא ןוא ןלַאירעטַאמ עשיטנעט

 .| .י -- רקיעב ןיא ,ןפַארגָאיב-עלעדנעמ עקינייא טצינַאב ךָאנרעד ךיז ןבָאה לקיט
 ,יקצינבאר

 רַא רעד טביילב םויה דע, זַא ,ןייטשרונ .א טביירש גנולדנַאהּפָא סקָאטש:יב .ל ןגעוו
 עטנעַאנ סקָאטשניב .ל .עיפַארגָאיב סעלעדנעמ רַאפ םירוקמ-טנורג יד ןופ רענייא לקיט
 רַאפ ןצונכיוא טייקכעלגעמ יד רבחמ םעד ןבעגעג ןבָאה ןעלעדנעמ טימ ןעגניאיצַאנ
 ,קסנימ ,"טפירשטייצ ,) "ליומ סעלעדנעמ ןופ רַאבלטיממוא ןעמוקַאב ,תועידי לקיטיױַא ןייז
 ,(492 יז ,3-2 .ב ,8

 "עג ,עיפַארנָאיב סעלעדנעמ ןבירשעגנָא יקציננאר .ח .י טָאה ,ןרָאי טימ רעטעּפש
 -עלעדנעמ, עקינייא ףיוא ךיוא יו ,גנולדנַאהּפָא סקָאטשניב . ףיוא ,טגָאזעג יוו ,טיוב
 ,"ןילַא ועלע-געמ 'ר ןופ תושידי

 ;גושרָאפ-עלעדנעמ רעד טימ ךיז טריסערעטניא סָאװ ,רענעייל םעד ןּפֶא ןקיש רימ
 רעבָא ."גנושרָאפ-עלעדנעמ רעד ןופ ןעלכה-ךס, טעבױא רעכעלטגירג סנייטשרוג .א וצ
 ךָאנ ,(1928 ןיא טקורדעג) 1927 ןיא טכַאמעג ןענייז ,זעקנעדעג רינָאל ,ןעלּכה-ךס ידיטָא
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 .עלעדנעמ ןופ ווירב ,ןעגנולדנַאדּפָא ,ןעלקיטרַא ליפ ןרָאװעג טכעלטנפערצפ ןענייז םעד

 "השדחה תירבעה תורפסה לש הירוטסיה; רעשיאיירבעה ןייז ןיא רענזיולק ףסוי ר"ז

 ,סייומ עלעדנעמ ןגעוו גנולדנַאהּפָא עסיורג ַא טגנערב (1958 ,עגַאלפױא עטייווצ ,6 דנַאב)

 ןוא ךעלטנירג רעיײז סיוא טצונ רע ואוו ,(םירועיש) סעיצקעל 18 ןופ טײטשַאב סָאװ

 "נעמ ןופ ןפַאש ןוא ןבעל םעד וצ ןלַאירעטַאמ ,ןעלקיטרַא ,ןטנעמוקָאד ליפ קידנּפעשסיױא

 .ךעביירש רעשיאיירבעה ַא ןעוועג זיא רע ןעוו ,ןֹרָאא ערעגניי יד ןופ -- רקיעב ,ןעלעד

 :ןדָאירעּפ יירד ןיא עטכישעג-סנבעל סעלעדנעמ טלייט רע

 ץענעמאק ןיא טצעזַאב ךיז טָאה רע זיכ ןעגנורעדנַאװ יד ןוא ןרָאיטנגי יד (4

 ,(1832-1835/6) קסלאדואפ

 ןוא וועשטידרעב ,ץעגעמאק ןיא ןבעל ןייז .188171852 : ופיקת רענילָאװ יד (2

 שידיי וצ גנַאגרעביא ןייז ןוא שיאיירבעז ןיא ןטייקיטעט עשירארעטיל יד ,רימאטישז

 ,(שידיי-שטייד -- ,"תידוהי"תיזנכשא; -- שידיי טסייה רענזיולק .י ר"ד ייב)

 רעד ןוא הפוקת עשיאיירבעה עטייוװצ יד .(1917:1881) הפיקת רעסעדָא יד (3

 ,ןכַארּפש עדייכ ןיא ןפַאש ןשירַארעטיל ןייז ןופ דָאירעּפ-לנַאלג

 טביירש ,ןעלעדנעמ ןגעוו טעברַא ןייז וצ ריפניײרַא טעניא ,עיצקעל רעט-28 רעד ןיא

 "געמ 'ןדיז; םעד זיילב ןעק םלוע רעשיאיירנעה רעטיירב רעד; :רענזיולק ףטוי ר"ד

 ןעננולייצרעד עניילק ןוא עסיורג יד ןופ רבחמ טעד ,םיױפס רכומ עלעדנעמ -- עלעד

 ךָאנ ןיא סָאװ ןוא ןעלעדנעמ רַאפ ןעוועג זיא סָאװ ,שטיװָאמַארבַא בקעי םולש ראבָא

 -ץריו רעד ןיא . .צעטלייצעג וצ זיולב טנעקַאב זיא ,ןעוועג טשינ עדייז ןייק ןיטולחל

 -בעה רעד ןיא טּרִא ןקיטנ עק ַא ןעמינרַאפ שטיװָאמַארבַא .י .ש ךיוא ךָאד טָאה טייקכעל

 -ַאפ ןוא עשירַארעטיל ,ןעגנולדנַאוּפָא עשיטירק טכעלטנכערַאֿפ ;רוטַארעטיל רעש יאייר

 ןַאד זיא רע ןוא -- טמערוטשעג ןוא טפמעקעג טָאה רע ,ןטעברַא עכעלטפַאשנסיוו-רעלופ

 -ַאיצולָאװער ןוא רָאטנוב א ןַאמרעגנוי א ,ןַאמרעגנוי ַא רָאג ,"עדייזק ןייק טשינ ןעוועג

 ,(315 'ז) "רענ

 ןשירעפמעק ןגנוי םעד ןגעװ לַאירעטַאמ ןכייר רעייז א טננערב רענזיולק ףסוי ר"ר

 1857 רָאי ןיא טירט עשירַארעטיל ענייז טלעטשעג טָאה רעכלעוו ,שטיװַאמַארבַא .י .ש

 רעד ןיא טרָא ןבושח ַא ןעמונרַאפ רע טָאה רָאי קי קדנעצרריוצ רעביא ןופ ףיול ןיא ןוא

 עיינ רַאפ רעפמעק ַא יו דוטַארעטיל רעט יידיי ךָאנרעז ןוא רעשיאיירבעה רעקיטסלָאמעד

 טבייז ןופ טָאה שטיוָאמַארבַא .י .ש .טלעו רעשידיי רעד ןיא ןעיידיא עיינ רַאפ ,ןגעזו

 ףרַאש זיא רע ,רעלטייצטימ עניי טימ ףמַאק ןקיטפעה ַא טריפעג ןָא םירמאמ עטשר וע

 ,עסערּפ רעשיאיירבעה רעד ןיא טשרעהעג טָאה סָאװ ,תונלטב רעד ןגעק ןטָארטעגסױרַא

 ןקרַאטש ַא טכַאמענו טָאה (1859 רעבינצוװָאנ ןענישרעד) "םולש טפשמ; רפס רעטשרע ןייז

 גנולדנַאהּפָא רעשיטירק ןייז טימ טרעדנוזַאב ,רוטַארעטיל לעשיאיירבעה רעד ןיא םשור

 ,ענליוו) "בגושו םינימ, ךוב סלעפייווצ .צ .א ןגעק קיטירק עפרַאש ַא ."םינימה לוקלק;

 ַא ןעמ טעז 'םולש טפשמ  ןופ קיטירק רעד ןיא, ןַא ,טביירש רענזיולק .י ר"די 8

 ןוא ווערַאטיּפ ,יקסנילעב ןופ קיטירק רעשיסור רעלַאקידַאר רעה ןופ סולפנייא ןלרַאטש

 -טיהד ןוא ןצנַאגניא ןרָאװעג ןסירעגטימ טשינ זיא שטיװָאמַארבַא .י .ש .ווָאבילָארבָאד

 זעגנורעדָאפ ענייז ;ןכיילג סנייז ןיא רענוװָאק .א .א יו ,העּפשה רעדמערפ רעד טימ סיוא

 -יל רעשיאיירבעה רעטלַא רעד ףייא ךיוא טריזַאב ןענייז יוטַארעטיל רעיינ רעד ןופ

 ,(328-337 ז"ז) *רוטַארעט

 : רָאי רע-50 יד ןופ רוטַארעטיל רעשיסוד דעד ןופ טסייג רעד ,טסייגיטייצ רעד

 יירד ַאזַא ךיוא ,טסעמרַאֿפ ןטייוצ ַא וצ טריטעג םיא ןוא ןשטיוװַאמַארבַא טקעוועג טָאה

 טָאװ ,טּפַאשגסיוװ-רוטאנ וצ סערעטניא רעפיט ןייז זיא סָאד -- ,רעטשרע רעד ייו רעט
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 -רעביא ךָאנרעד ןוא טרידוטש ךעלטגידג ןוא קיסיילפ ,ןַאמרעגנוי ַא ראג ךָאנ ,טָאה רע
 עכלעוו ,טפַאשנסיװידוטַאנ ןופ קרעוװ עטסואוַאב שיאיירבעה ןיא טעברַאַאב ןוא טצעזעג
 -יֿמ ןבָאה םעד ןגעו .ןבעגעגסױרַא ערעדנַא ןופ ףליה רעד טימ רעדָא ןיילַא טָאה דע
 יד ןעעז רימ ואוו ,"חלכשה יציפמ/ וצ ןבירשעג טָאה רע סָאװ ,ווידב ענייז ןיא תועידי

 ןכעלטנמערַאמ וצ ןייז רבוג טפרַאדַאב טָאה שטיוװָאמַארבַא .י ,ש סָאװ ,ןטייקירעוש ץלַא
 ןקיטכיװ רָאג זיב רענזילק ףסיי ר"ד ייב רימ ןבָאװ ןעמעלַא םעד ןגעוו .קרעוו ענייז
 ,לָאירעטַאמ

 רימאטישו ןיא ףוסל ןוא וועשטידרעב ןיא רעטעּפש ,ןיענעמאק ןיא ןבעל סעלעדנעמ
 ןריפ וצ ןעמוקעגסיוא זיא םיא סָאװ ,ןטיירטש טימ ,ןשינעלגגַארעג טימ ךייר רעייז זיא
 ןבָאה סָאו ,רעביירש טימ ןוא ןצּכעריפ עשינלטכ ,ענענַאטשענּפָא טימ ,עקַײנורַא טימ

 עלַא יד ןיא .תוגשה ןוא ןפירגַאב עטרעטלערַאפ טימ טלעוו רעטלַא ןַא ןיא טקעטשעג

 "יא עטנַאסערעטניא טכַאמעגכרודַא שטיוװָאמַארבַא .י .ש טָאה ,1881 זיב 1857 ןופ ,ןרָאי
 יד טקיטלַאטשעגסיױא ןוא טכערופעגסיוא ךיז טָאה ןרַאי ָא-יד ןיא ןוא ןעננולדנַאװרעב
 ,רעלטסניק ַא יו ןוא שטנעמ ַא יו טלַאטשעג-עלעדנעמ-שטיווָאמַארבַא עקיטרַאנגייא

 רָאג זיב ןענייז סָאז -- רימאטישז ןיא עלעדנעמ ןוא וועשטידרעב ןיא עלעדנעמ
 ַאב-לַאיצָאס רעמ ץלַא טרעװ עלעדנעמ .ןפַאש ןוא ןבעל ןייז ןיא ןעלטיּפַאק עקיטניוו
 יזיי רעד ןופ ןבעל ןטימ טקעדיד ךיז טנעקַאב רע ,ןדָאלעגנָא לַאיצָאס ןוא קיניזטסואוו
 ןוא ןטלַאטשעג ךרוד רע טרעּפרעקרַאפ טרעה ןוא 0 רע סָאװ ןוא טפַאשמערָא רעש
 -חגרדהב םעד ןעמ טעז ,טייצ רענעי ןופ ןעגנערב רימ סָאװ ,ווירב יד ןיא ,ןעגנורעדליש
 -םרודַא טכַאמ רע סָאװ ,ןעגנוגנערטשנָא יד ןוא ןעלעדנעמ ןופ גנַאג-סגנולקױוטנַא ןקיד
 גנַאג רעדעי ןייז .הביבס דענענַאטשעגּפָאײמעגלַא ןיא רעד ןיא געוװ ַא ךיז ןגָאלשוצ
 ףיוא ןזיוועגנָא לָאמעלַא זיא רע ,ןשינעלגנַארעג ןוא ןפמַאק ערעווש םיא טסָאק סיוארָאֿפ

 ,תוחוכ ענעגייא

 ןעיזעג זיא עלעדנעמ יװ ,יונעג ןזייוו ?הלכשה יציפמ, טימ ןעגנולדנַאהרעטנוא ענייז
 גנודליב ןטײדּפשרַאטפ, טימ ןָאט וצ טַאהעג ןבָאה סָאװ ,עלַא יד ןופ רענעטירשעגרָאפ ליפ

 רעייז ןופ ןסקַאװאוצסױרַא ןזיװַאב טָאה רע יו ,ןרעדנואווַאב םוצ זיא'ס .יןדיי ןשיווצ
 ,סיפ ענעגייא יד ףיוא טלעטשעג ךיז ןוא ,זיירק-ןיידיא

 סעװַארּפעג טָאה ,1854 ןיא ייליבוי ןטשרע סעלעדנעמ סָאװ ,טנַאסערעטניא זיא סע
 ןיא| עשידיי יד ,עטתנתוחמ עטסערג יד ןעוועג סָאד ןיא יז; ,עסערּפ עשידיי-שיסוד יד
 םעד ןופ ןזעו ןסיורג ןייק טכַאמעג טינ טָאה טייצ רענעי ןופ עסערּפ |עשיאיירבעה יד
 טישעמ , לײטּפָא םעד ןיא ץיטנָא ַא טימ ןעוועג אצוי טָאה "ץילמה; רעד ....?ייליבוי
 "טרָאװ ןופ ןיז ןלופ ןיא רעביירש-סקלָאפ ַא זיא עלעהנעמ, זַא ,(96 'נ ,1881) *םוי לכנ
 םישעמ, ליײטּפָא םעד ןיא ץיטָאנ ַא טימ ןעװעג אצוי טָאה ?ץילמה; רעד -.  .?ייליבוי
 ןייטשרוג .א) ?שיאיירבעה ןביירש וצ טרעהעגפיוא טָאה רע יאמלה ,ןקיטכערַאב ןענָאק
 | ,(509 יז ,372 ,"טפירשטייצ; ןיא

 א ףַארגָאילביב ןוא רעשרַאפ-רוטַארעטיל רעשידיי-שיאייובעה רעטסואווַאב רעד
 -ָאילביב ַא (1918 ,50 'נ ןוא 1917 .40 'נ ,"ןרותהא ןיא) טכעלטנפערַאּפ טָאה יכאלמ .ר
 -- ,טעברַא עטפַאהרעטסומ ַא זיאס; .ש"איירבעה ןיא קרעװ סעלעדנעמ ןופ עיפַארג
 ראג ,סעטַאװ עשיפַארגָאילביב עליוה רָאנ טינ זדנוא טיג סָאװ --- ,ןייטשרוג .א טביירש
 ױזַא ,רעכיב ערעדניזַאב יװ| קרעו סעלעדנעמ ןופ גנוכײרשַאב עכעלרעניא ַא ךיוא
 -קַארַאכ טימ קרעוו יד ןופ טלַאהניא ןצרוק סעד רעביא טיג יז .ה .ד ,|ןעלקיטרַא ךיוא
 תושידי ערעדנַא ןוא עשיפַארגָאיב עטריטנעמוקָאד ייר ַא טימ ,ייז ןופ ןטַאטיצ שעש"יטסירעט
 -עג יד וצ תוכייש א ןבָאה סָאװ ,ןןלָאירעטַאמ ערעדנַא ןופ ןוא ווירב ןופ ןגוצסיואס
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 ,(487 יז ,"טפירשטייצ2) *. . .קרעוו עקירעה
 .ערג טכַארבעג רימ ןבָאה "ךוב-עלעדנעמ, םעד ןיא ןעלטיּפַאק ענעדיײשרַאפ ןיא

 ןעלעדנעמ ןגעוו רעשרָאפ-רוטַארעטיל ןוא רעקיטירק ןופ ןגוצסיוא ערענעלק ןיא ערעט

 -וערב רימ .סיורג זיא רעשרָאפ-עלערנעמ יד ןופ המישר יד .רעביירש ןוא שטנעמ םעד
 לָאירעטַאמ ליפ .ס"ומ עלעדנעמ רעביא רעליב עלעיצעּפס יד ןיפ ןעמענ יד רעטייוו ןעג
 "געמ וצ סעדעררָאפ ,ןעלקיטרַא ,ןעננולדנַאקפָא יד ןיא ןַארַאפ זיא טרעוו ןסיורגו ןופ
 סעלעדנעמ ןיפ ןטנַאירַאװ ענעדיישרַאפ יד ןופ ןעגנוביײרשַאב ,תונורכז ,קרעו סשעלעד
 .תונשחמ לעט ,ימעיזב .מ ,קילַאיב .נ .ח ,יקסנַאשאטאב בקעי ,רעדנעלסיוא ,נ ייב ןעגנוֿפַאש

 ,ןישוךבאד ." ,גרובזניג .ש ,ןייטשרוג .א ,ןירָאג ,ב ,ןיניירב ןבואר ,שטיווָאקױעב .ד ;י
 7 ,י ,גיווצרעבליז ןמלז ,ךיירנייוו סקַאמ ,רעניוו .מ ,ןָאזעניד בקעי ,ווָאנבוד ןועמש
 ,ואניסונ .י ,ליזיימ ןמחנ ,ינודקומ ,א ר"ד ,יקסניצשעל בקעי ,רעוואכאל לשיפ ,קנורט
 יד ,ןארטיצ .ל .ש ,ןַאמשירפ דוד ,ןַאמכיּפ בקעי ,יקצולירּפ חנ ,םיובלעּפע .ב ,דעגינ .ש
 ,ףיטש .נ ,ןעזייר ןמלז ,ןיקוויר .ב ,יקצינבאד .ח .י ,רענזיולק ףסוי ר"ד ,גרעבניצ ,י
 עלוט יד טּפעשעגסיוא טשינ טייוי ךָאנ זיא לטעצ טעדיסטָא טימ ,ףואינש .ז ,םכילע םולש

 ןטייהגגעלעג ײלרעלַא ייב ,ןטייצ ענעדיישרַאפ ןיא ןבירשעג ןבָאװ סָאװ ,יד ןופ המישר
 ןכַארּפש ערעדנַא ןיא ןוא שיאיירכעה ,שידיי ןיא ןעלעדנעמ ןגעוי

 עקינייא ןבָאװ רעשרָאֿפ-רוטַארעטיל ןוא רעקיטירק ,רעביירש עטנָאמרעדנביוא יז ןופ
 -רַא -- ,ןעלעדנעמ ןגעוו ןטעברַא ערעסע'ג ליפ טכעלטנפערַאפ ןרָאי ןופ ףיול ןיא
 ןיא ןטנעמָאמ ןוא ןטנעמעלע עטסקיטכיוו יד ןטכיױלַאב ןוא טלדנַאהַאב ןבָאה סָאװ ,ןשעכ

 -שלעדנעמ רעד רַאט תוחוסי יד טגיילעג ךיוא ןבָאה ןוא ןפָאש ןקירָאיגנַאל סעלעדנעמ
 ,גנושרָאפ

 -שג ליפ רעייז ,ליפ זיא ןעלעדנעמ ןגעוו זַא ,ןבעגוצוצ טנַאסערעטניא ייברעד זיא/ס

 לייוו ,םכילע-םולש ןוא ץרּפ ,5 .י ןגעוו יו רעמ ליצ ,שיאיירבעה ןיא ךיוא ןרָאװעג ןבירש
 -עטיל-רעטסעווש עדייב יד ןופ רעגיילטנורג רעד ןעוועג ןות ןיא ךָאד זיא ס"ומ עלעדנעמ

 -קָאוורעד ענייז ןיא טָאה שידיי טימ רעבָא .שידיי ןופ ןוא שיאיירבעה ןופ --- ןרוטַאר
 -זעידי רעד עלעדנעמ .טבעלעג רעגנע ןוא רענעגייא ןוא רעמ ןרָאי ערעפייר ןוא ענעס
 .עידוטש רעכעלטנורג ַא ףיוא ךָאנ טרַאװ רעביייוש-שיא'ירבעה רדח עלעדנעמ ןוא רעביירש

 רעשידיי ןוא עלעדנעמ -- גנושרָאפ-עלעדנעמ רעד רַאפ ענַאגפיוא עקיטכיוו ַא ךָאנ ןוא
 .ןעגנופאש ענייז ןיא רעדיל-סקלָאט עשידיי טבעװעגניײרַא טָאה עלעדנעמ יו ,רָאלקלָאפ

 ,ןטסירָאלקלָאפ-רענעמכַאפ רַאפ ןינע ןַא זיא סָאד

 ,עלופ ַא .לָאצ ןיא -- עכייר סרעדנוזַאב ַא ,עכייר ַא זיא רוטַארעטיל-עלעדנעמ יד
 ןַאד ןיא ,ןרעוו טלעטשענפיונוצ טשרע ףרַאזַאב המישר עשיפַארגָאילביב עקידנּפעשסיוא
 ןיא -- רעביירש לפיוו ןוא לָאצ ןיא ןיא יז לופ יו ןוא סיורג יװ ןעז טשרע רימ ןלעוו
 ןצַאשּפָא ןוא ןצַאש וצ ךיז ןטסָאמרַאפ ןוא טוואורּפעג ןבָאה -- אמתסמ רעטרע-נוה יד
 ,רוטַארעטיל רעשידיי-יינ רעד ןופ רעגייל-טנורג םעד



 הרות-דוטלת רעד ןיא עלעדנעמ

 "רַאֵפ ַא יװ הרות-דוטלת רעסעדָא רע ווא טכַארברַאפ טָאה םירפט רכומ טלע זגעמ

 זיא רע ןעוו ,רָאי ייווצ ַא ןופ טיידרעביא ןַא טימ ,רָאי 37 וצ בורק רערעל ןוא רעטלַאװ

 ךיז ןוא טבעלעג ,טניואוועג רע טָאה הרות'דומלה רעד ןיא ,ץייווש רעד ןיא ןעוועג

 ַא ןבעגעג עילימַאפ ןייז ןוא םיא טָאה טמַא רעד .ערעפסָאמטַא רעד ןיא טבעלעגסיוא

 סשינ .טסייג ןייז ןוא עיגרענע ןייז ,טייצ ןייז טביורעגקעװַא טָאה רעבָא ,ץנעטסיזקעיטנבעל

 רער וצ טייקנדנובעגוצ רעד ףיוא טניירפ ענייז רַאפ טגָאלקעג ךיז רע טָאה לָאמ ןייא

 ןץהעש עטסעב יד לעװַא םיא ייב טמענ טעברַא יד טָאװ ,םעד ףיוא ןוא הרות-דומלת

 יוא קלַאטש טיא ט רעטַאמ ןוא גָאט ןיא

 ןימ ַא ןיא םיא טלדנַאװרַאפ ,, סָאװ ,י"עלעטש ענעטלָאטרָא ַאק טמַא ןייז ןָא טפור רע

 וירב עקידטעּפמיא טמכילע םולש ךרוד זיא רע ןעוו ,1888 רָאי םעד ןיא ...?עשטַאילק

 ,ץרעמ ןט20 םעד) וירב-עיש עקינייא ףיוא רע טרעפטנע ,ןרָאװעג טבעלעגפיוא ןײלַא

 עד ןיא רימ ייב טקיטפעשַאב ןיב ךיא קרַאטש ױזַא יו ,ןסיוו טלָאז ריא ןעוו. . ., :(8

 "םולש וצ עלעדנעמ טביירש ,1889 ,רעבמעצעד ןט27 םענופ רב ַא ןיא ןוא ..."עלוש

 עמַאס ןכָארקעגנײרַא רימ ריא טייז ,טגנַאלרַאפ ריא סָאװ ,יהמדקה, רעד טימ, :ןעמכילע

 טָאשטָא םעד ןוא תונובשח יד טימ טקיטפעשַאב קרַאטש ןיב ךיא ןעוו ,טימרעדניא

 רימ זיא ּפָאק רעד .|הרות דומלת} ת"ת רעד ןופ 1889 רָאי םעד רַאפ | טכירַאב)

 ,?טיירדרַאפ
 עלעדנעמ טרעפטנע ,1902 לירפַא ןט1 םענופ ווירב ַא ןיא ,רעטעּפש רָאי 13 טימ ןוא

 עיפַארגָאיב ןייז ןבײרשנָא לָאז רע ,םיא ייב ןטעבעג טָאװ רעטלעװ ,ןעטכילע םולש

 בָאה ךיא .ךיוא םעד ןָא רימ ףיוא ךיא בָאה גרַאק ...ןכַאל תורצ רַאפ זומ ךיא...,

 טמענ ?אוו ,יוא . . .תושרד טלַאה ָאד ,עלוש ַא ריפ ָאד . . ןעמעטָא וצ טייצ ןייק טשינ בָאז

 | | *? תוחוכ ןעמ

 ץלַא רעטיײװ"סָאװ ךיז ןגייל הרות-דומלת רעד ןיא ןטאּפָאלכ ןוא ןגרָאז יד ,טעברַא יד

 וע טביירש ,1903 רעבמעטּפעס ןט-19 םענופ ווירב ַא ןיא .ןעלעדנעמ ףיוא רערעװש

 :ןבעל'כ ,רעטכעלעג ַא .יָאטסלָאט וועל ןופ ךיז ןענרעל רימ טסײה ריא..., :ע"ש וצ

 ?למ ַא ךָאנ וצרעד ,דיי ַא ןייז געט עכעלטע ףיוא שטָאכ ןוואורפ יָאטסלָאט רָאנ זָאל ,ּונַא

 עטוג) ,עכלעזַא ךָאנ ןוא אנאילָאט איאנסַאי ַא ןעמ טמענ ואוו ,יא .. .הדות-דומלת ַא ןיא

 ..ןביירש ,ןביירש ,ןביירש ןוא ןכעלטיא ףיוא ןָאט ייּפש ַא ןענָאק לָאז ןעמ זַא ,ןכַאז

 טזָאײרַאפ 1902 ןיא טָאה רע ןעװ ,טכעלעגפיוא שממ עלעדנעמ טָאה רעבירעד ןוא

 ,דימ ןוא טלַא ,1908 ןיא רעמָא . .ץייווש דעד ןיא טבעלעג ןוא טמַא ןייז ,טָאטשמײה ןייז

 ןיא רעעזפיוא ןוא רערעל 4 ןרעו רעדיוו ןוא סעדָא ןייק ןרעקמוא דעדיוו ךיז רע זומ

 ןיא ךיז רע טגָאלק ,ןעגנורעייפ עסיורג עלַא ךָאנ ,1912 ןיא ןוא ...הרותידומלת רעד

 ךימ ןוא רעביירש יד רימ ןגעוו ןביושעג ןבָאה טסיזמוא, :'וָאנבוד ןועמש וצ ווירב ַא
 ױעקיבײא ןַא ץלַא ןיב ךיא .דייר סָאמ ןיינ טדערעגנָא ןוא ןעגנוסירגַאב טימ ןטָאשרַאפ
 ."הות דומלת רעד ייב טכענק

 ייהמלת רעד ןופ רעליש רענעזעוועג ַא סָאװ ,תונורכז יד טנַאסערעטניא ןענייז סע
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 ,רעּפנייװ ,ז וצ ווירב ַא ןיא טלייצרעד טָאה (עדַאנַאק ,רעויאוקנאוו ןופ) גרעבנירג .י ,הרות
 .ןעלעדנעמ מ ןגעוו רעויאוקנאוו ןיא טַארעפעד ַא ןטלַאהעג טָאה ,רעּפנייוװ ,רע יו םעד ךָאנ

 רעסעדָא רעד ןיא רעליש ַא ןעוועג 12 זיב 8 ןופ רעטלע םעניא זיא גרעבנירג ;י
 .1907:1902 ןרָאי יד ןיא הרות דומלעו

 ,1946 ,"רוטלוק עשידיי; ןיא ןעיועג טקורדעג זיא ווירב רעד) טביירש גרעבנירג ,י

 :(12 'נ
 "רכומ עלעדנעמ ןדיײיז םעד ןגעוי רעוװאוקנַאװ ןיא זדנוא יב טַאװעפער רטייא-

 ימלנו ַא ןעוועג ןיב ךיא ןעוו ,טנגוי עירפ ןיימ ןורכז ןיימ ןיא טכַארבעגקירוצ טָאה םירפס
 ,רעריפנא רעד ןעוועג זיא עלעדנעמ עדזיז רעד ױעּכלעוז ןופ ,הרות:דומלת רעסעדָא רעד ןיא

 -ַָאמ רעזדנוא ןופ רענייל-טנורג םעד יװ ,ןדייז םעד ןגעוו ןבירשעג ךס ַא טָאה ןעמ

 "לישעג ךיוא ןבָאה ,ךעלנעזיעּפ טגעקעג םיא ןבָאה סָאװ ,שרעדנַא ; רוטַארעטיל רענרעד

 זיב טָאה ,טנַאקַאב זיא רימ לפיוו ףיוא רעבָא : טייקכעלנעזרעפ עלופרילָאק ןייז טרעד

 ווא רעדניק עשידיי ןופ רערעל םעד יװ ,ןדייז םעד טרעדלישעג טשינ רענייק ךָאנ טציא

 ,הרות-דומלת רעסעדָא רעד ןופ רערעל יד טימ רעריפנָא םעד
 -דומלת רעד ןופ עדייבעג ענלגיצ ,עקידנרָאג-יײרד יד ןגיוא עניימ רַאפ טייטש טָא

 ןטשרע ןפיוא לגילפ ןבלַאה ַא ןעמונרַאפ טָאה עדייז רעד רעכלעוו ןופ ,סעדָא ןיא הרות

 ּפַא סָאד רָאדירָאק ןיא ריט *רענדַארַאּפ רעד ךרוד גנַאגנײרַא םייב ךיוא עז ךיא .קָאטש
 -בַא שטיוועיעסיאמ ןאמאלאפ, רעטרעװ עשיסור יד טימ לדליש ענעשעמ עטרעיישעג
 זיא סָאװ ,הריד ןייז וצ גנַאגפױרַא םעד רעביא ןעגנַאהעג זיא לדליש סָאד .*שטיוװָאנַאר

 .ןרעמיצ ריפ ןופ ןענַאכשַאב
 רוגיפ ענטלַאטש סנדייז םעד ןעז ןעמ טגעלפ ,רעגיײזַא ןיינ םורַא ,ןגרָאמירפ ןדעי

 ןדיט יד ךיז ןיא טַאװעג טָאה סָאװ ,רדָאדירָאק ןגנַאל ,ןלָאמש םעד רעביא ןענַאפשמורַא

 -ַאלעצנַאק, ,"יעלעטישטוא טעניבַאק; יװ ,ךעלרעמיצ-סגנוטלַאוװרַאפ ענעדיישרַאפ יד וצ
 .ערעדנַא ןוא ?אירָאטקעריד; ,"ַאיר

 רעטניהַא טגיילרַאפ טנעה יד טימ ןרייז םענופ רוגיפ יד ןגיוא יד רַאפ רימ טייטש סע |

 יד טסירגַאב ןוא ,םינּפ ןפיוא לכיימש ןכעלטניירפ-ביל ַא טימ ףיוא טמענ רע יוו ,ךיז
 רעביא ףױרַא ק"ידנגָאי ךיז ,ייברַאפ טיא ןלייא סָאוו ,רעדניק יד ןוא רערעל עקידנעמוקנָא
 .ןרעמיצ:סַאלק יד וצ פערט עב ןָאמרַאמ עטיירב יד

 -יפ רעקנַאלש ןייז ןופ ןקוקּפָארַא קידנעטש טגעלפ טייקיטכיצ ַאזַא ,טייקרעביוז ַאזַא
 -טוג ,ןקיקעיריפ ,ןסייוו ,םעניילק ןייז ןופ ןוא רָאה-ּפָאק ןטלזיירקעג ,ןסייוו ןייז ןופ ,רוג
 טימ ןגיוא יד ןיא ןפרָאװעג ךיז ןבָאה ועמערב עסייוו ענייז וליפא ,לדרעב ןטמעקעגסיוא
 ,טייקסייוו רעקיטכיצ רעייז

 9לעפירקס ַא טימ ךיש עטצופעגסיוא ,עצרַאװש ןגָארט קידנעטש טגעלפ עדייז רעד
 ןוא רערעכיז ,רעקיאוד ןייז טוג ױזַא רימ ךיז טקנעדשג אמתסמ רַאפרעד ןוא ,ןטערט םיינ
 ,טָארט רענעטסָאמעג

 ןוא ןרעטש ןרעביא ,ליומ םורַא ךעלעשטיינק טָאהעג טָאה םינּפ רעטצינשעג-ןייט ןייז
 -גיא ןדניוושרַאפ טגעלפ סָאװ ,זָאו רעד רעביא שטיינק ןפיט רָאג ַא ןוא ,ןגיוא יד ןשיווצ
 ענסנעּפ ענעדלָאג רָאּפ ַא ןגָארטעג רע טָאה קידנעטש .טכַאלעצ ךיז טָאה רע ןעוו ,ןצנַאג
 ,ןגיוא שקידנעלכיימש ,עיולב-לעה ענייז רעביא

 ,גנוניואוו ןייז ןופ ןרעמיצ יד טייקנייר טימ טצנַאלגעג ןבָאה ,ןיילַא רע יו טקנוּפ
 ַא םיא קידנעגנערב ,ןעמוקנײרַא לָאמטּפָא געלפ ,ןעצ רָאי ַא ןופ עלעגניי ַא ,ךיא ןיהואוו

 ,רערעל ןיימ ןופ עלעטעצ ַא םיא וצ קידנגָארט רעדָא ,סַאלק ןופ דוב ןסעגרַאפ
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 טרָאװק ַא ןופ טסיג רע יװ טקדעמַאב םיא וצ ןעמוקניירַא םייב ךיא בָאה לָאמ ןייא
 רשפא סָאד טלָאװ ,זָאלג םעד ןופ ןעקנורטעג ןעוועג רע טלָאװ .ןײרַא זָאלג ַא ןיא רעסַאוו
 ןוא טלגרָאגעג רע טָאה ,ןעקנירט טָאטשנָא רעבָא .ןעוועג טינ רעדנואוו ןייק רימ רַאפ
 ןוא סיינ ַא ןעוועג טלָאמעד רימ רַאפ זיא סָאד ןוא ,סעלסַאי יד רעגניפ יד טימ וביועג
 ,טיא ףיוא גנורעדנואוורַאפ סיורג טימ ןקוק טזומעג אמתסמ בָאה ךיא .עוװַאקעשט רעייז
 ; טגָאזעג רימ וצ רע טָאה ,ןרָאװעג קיטרַאפ זיא רע ןעוו םורָאװ

 ? טסײטשרַאפ ,"ַאטָאלטיק ַאיַאנרָאב , זיא סָאד --

 םעצ ןגעוו עיצקעל ַא ןבעגעג רימ רע טָאה ןעמענַאב טוג עקַאט לָאז ךיא ידכ ןוא
 : ?ַאטָאלסיק ַאיַאנרָאב, ןֹופ טרעוװ ןסיורג

 ןייצ יד רַאפ ןוא סעלסַאי יד רַאפ טנוזעג זיא סע ,ליומ סָאד ןייר טלַאה סָאד --
 .ןסע ןדעי ךָאנ ןעמענ וצ טוג סָאד זיא לעיצעּפס

 -ףומלת רעד ןיפ םידימלת זדנוא רַאפ ןעוועג זיא רע יוװ ,רעדָא ,עלעדנעמ עדייז רעד
 -דומלת רעד ןופ רעריפנָא-טּפיױה רעד ץוחַא זיא *,*שטיוועייטיָאמ ןָאמָאלָאס/ -- הרות
 שיאיירבעה ףיוא רע טָאה טנרעלעג ןוא ,"ישזָאב ןָאקַאז; ןופ רערעל רעד ןעוועג הרוות
 ,שיסור ןוא

 ,ךיוא ןפָארטשַאב לָאמַא טגעלפ שטיװעײסיָאמ ןָאמָאלָאס

 רעמַאזכרָאהעג-טשינ רעד זַא ,ןעוועג זיא ,ןבעג טגעלפ רע סָאװ ,ףָארטש עטסגרע יד

 ,ףָארטש ענברַאה ַא ןעוועג זיא סָאד .רעטצעל רעד רעמיצ-סַאלק סָאד ןזָאלרַאפ לָאז דימלת
 -ָאטס, רעה ןיא ןעמוק טניימעג טָאה רעטצעל רעד רעמיצ-טַאלק סָאד ןזָאלרַאפ וצ םורָאװו
 ,םירבח-סַאלק ענעגייא יד טימ ןציז ןענָאק טשינ ןוא רעטצעל רעד *עקווָאל

 טשינ דניק ןייק לָאמנייק שטיוװעיײסיָאמ ןָאמָאלָאס רערעל רעד טָאה שיזיפ רעבָא
 : ,טפָארטשַאב

 ןעװעג זיא רע ןעוו ,לַאפ ַא רימ ךיז טקנעדעג סע רָאנ ,טשינ ןילַא רע רָאנ טשינ
 ,דניק ַא שטַאּפ ַא ןבעגעג טָאה רערעל רערעדנַא ןַא יאמלה ,ךיז רעסיוא שממ

 ,ןַאמלג יצ וועל ןעמָאנ ןטימ רערעל ַא הרות-דומלת רעד ןיא ןעוועגו
 -עג ,רעגניפ עגנַאל-רעדנוזַאב טימ ,רערַאד ַא ,רעכיוה ַא ןעוועג זיא רערעל רעדיטָא

 לָאמטּפָא ןענייז ןעלטימ עשיגָאגַאדעּפ ענייז ןוא עקיטעמטירַא זדנוא טימ רע טָאה טניעל
 ,למיִנּפ סדניק ַא רעביא רעגניפ יד"טָא ןעוועג

 ינעק רָאג-זיב ַא טגיילעג רעגניפ יד ןבָאה רָאנ טשינ זַא ,ןפָארטעג ךיז טָאה לָאמ ןייא
 -ופ טולב טימ ןָאטעגיגָאלש ַא טָאה סע רָאנ ,עלעגניי ַא ןופ למינּפ ַא ףיוא קורדּפָא ןליט
 -ןצּפָא רָאדירָאק ןכרוד עלענטניי סָאד טריפעג טָאה דניק רעדנַא ןַא ןעוו .לכעליימ םענ
 .ןרָאװשג טרעטיצרעד שממ זיא ןוא עדייז רעד ןעמוקעגנָא דָארג זיא ,טולב סָאד ןשַאװ
 ,טעניבַאק ןיא ךיז וצ רערעל םעד ןפור טָאטשנָא זַא ,טגערעגפיוא ױזַא ןעוועג זיא רע
 -רעטיצ יד ןגיוא יד רַאפ טציא ךָאנ רימ ןעייטש סע ןו א ,רעמיציסַאלק ןיא ןייוא רע זיא
 רערעל םעד טדערעגסיוא ףרַאש טָאה רע ןעוו ,ןדייז םייב טנעה עקיד

 -עג ןענייז ,רעדגיק ,ודנוא טימ ןדער טגעלפ רע סָאװ דיר עטסטבילַאב יד ןשיווצ
 ,רעּפרעק םענעגייא םענופ טייקנייר ןוא ךיז םורַא טייקנייר ןגעװ ןעוו

 וַאמַאלָאס, ןפורעג ,ןגיוא יד רעטניה ,ןדײז סעד ןבָאה ,ןסַאלק עטצעל יד ןופ ,רעדניק ,רימ *
 "ישזָאב ןַאקאז ודנוא טימ טנרעלעג טָאה עלעדנעט עדייז רעד סָאװ ,ןופרעד טמוק סע ."שטיװעייסיאמ
 טאס ןעװ ןוא .שיסוד ףיוא שמוח ןיפ םיזוסּפ יברעד סצעזעגרעביא טָאה רע ,(םיניד עזעיגילער)
 רָאנ ,(ץמק ַא טימ) "יעסיָאמ , טשינ ןגָאז ןלָאז רימ ןדנוא ןופ ןעגנַאלרַאפ רע טגעלפ ,השמ וצ ןעמוקעג)
 יָאס טייג טָא; :ןגָאז ונעלפ ,ןטײװ ןופ םיא קידנעעזרעד ,םיסדנוק יד ןוא .(התפ ַא טימ) ?יעסיַאמ;
 ! "שטיוועייסיַאמ ןאמָאל
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 חדימ יד-טָא ןצנַאלפנייא טלָאװעג טָאה ,רעביוז רָאג זיב ןעוועג זיא סָאװ ,ןיילַא רש
 י ,זדנוא ןיא

 רעדָא ,עלהשעמ ַא ךרוד קידנעטש רָאנ ,דייר טַאלג טשינ ןעוועג ןענייז דייר יד ןוא
 | ,לשמ ַא ךרוד

 "רעד ענעגייא ענייז ןופ ןעוװעג זיא סע .טציא רימ ךיז טנַאמרעד עלהשעמ ןייא
 | .ןעגנירַאפ

 יוקָארואק עטַאװירּפ ןכעג טייחרעגנוי טגעלפ רע ױזַא יווװ ,טלייצרעד זדנוא טָאה רע

 "ַאב קרַאטש ועייז טָאח סָאװ ,יורפ עמערָא ,עגנוי ַא ןעוועג זיא םידימלת ענייז ןשיווצ ןוא
 ךעמיצ ןרעכיוז רעייז רעצָא ,ןעמערָא ןַא ןיא ןיילַא סניואועג) טָאה יז .ןענרעל וצ טרעג
 "לז ןוא ןייר רעבָא ,טדיילקעג שערָא שטָא ,טקוקעגסיוא קידנעטש ךיוא ןיילַא טָאה ןוא
 .רָאג זיב רעב

 טרעהרעד ריט ןיא ּפַאלק ןייז ףיוא ךיז טָאה ,ריא וצ ןעמוקעג זיא רע ןעוו ,לָאמ ןייא
 :רעפטנע ןָא

 !עלייו ַא ,טיג ױזַא טייז ,וצ ט'רַאו ,שטיװעיײסיָאמ ןָאמָאלָאט --
 סָאד ןסערױּפסיוא ןיא ןטלַאהעג טלָאמעד טָאה יז זַא ,ןזױועגסױרַא ךיז טָאה רעטעּפש

 ךרוד ,ןשַאוועגסיוא ןצָאלש ןרַאפ סָאד טָאה יז .טגָאמרַאפ טָאה יז סָאװ ,לדיילק עקיצנייא
 ,טסערּפעגסיױא סָאד יז טָאה ירפ רעד ןיא ןוא טנקירטעגליוא סָאד ךיז טָאה טכַאנ רעד

 ועד ןיא ןעמעלַא ןיא ץלַא ףיוא טליטעג קרַאטש ךיז טָאה גיוא םַאזכַאװ סנדייז םעד
 ,הרות-דומלת

 ןבָאה ,ףיוה ןפיוא טליּפשעג ךיז ןבָאװ רעדניק יד ןעוו ,ן'העש-ורּפֶא יד ןיא וליפא

 יצ עבט ַא טַאהעג טָאה סָאװ ,ןדייז םענופ קילכ ןעמַאזכַאו םעד ףךיי ףייא טליפעג עלַא
 .ןקֹוקרעטנורַא ןוא רעטצנעפ םייב ןייטש

 ךיילג ןיא ,ןליּפש י" תעב יירעגירק ַא ןכָארבעגסױא טָאה סע זַא ,לָאמ ןייא טשינ
 לַאמטּפָא ןוא לטרעוװכיילג ַא טימ ךעלקינייא יד טליטשעגנייא ןוא עדייז רעד ןע

 ,רעזייבעג ןשידייז-טכע ןַא טימ
 םעד ןיא טכַארברַאפ בָאה ,לגניי ןיילק ַא ,ךיא יװ ,רעביארָאפ ןיוש זיא רָאי קיצרעפ

 בָאה ,טייצ רענעי ןיא ,ןַאד ,םידפס רבומ עלעהנשמ ןֿפַאשעג ןוא טבעלעג טָאה סע ואוו ,זיוה
 "על רעזדנוא -- ,שטיוװועייסיאמ ןָאמָאלָאס רעד טָא זיא סע רעוו טסואוועג טשינרָאג ךיא
 ,הרות-דומלת רעד ןופ רעטלַאוורַאפ ןוא רער

 ןפירגַאב ןוא ןענַאטשרַאפ ךיא בָאה רָאי קילדנעצ ריפ ךָאנ סָאװ ,זיא קידריווקרעמ ןוא
 םעד ןופ רעליש ַא ןייז וצ -- ,ןרָאי-רעדניק עניימ ןיא טַאהעג בָאה ךיא סָאװ ,היכז יד

 ! ועביירש ןשידיי ןסיורג
 רעד ,שטיווָאמַארבַא בקעי םילש ,"ישטשוױדצוװַאז; ףעד --- שטיװעײטיָאמ ןָאמָאלָאס

 רעסיורג רענרעדָאמ רעד ןופ רעגייל-טנעמַאדנופ רעד -- ,םירפס רכומ עלעדנעמ עדייז
 ! רוטַארעטיל רטשידיי

 ךיז ףיוא טליפעג לָאמ ןייא טשינ בָאװ ךיא זַא ,ןענַאמרעד וצ ךיז זיא סע טוג יוװ
 | יו ןקילב עכעלסעגרַאפמוא ענייז



 ילקינייא, סָאד ןוא "עדייו, רעד
 (םכילע טולש ןוא ס"ומ עלעדנעמ)

 עלעדנעמ ןופ טפַאשטניירפ רעטנעָאנ רעד ןוא ןעגנואיצַאב עקיטייזנגעק יד ןגעוו
 ןגעוװ טָאה אפוג םכילע םולש .ןרָאװעג ןבירשעג ליפ ןיוש זיא םכילע-םולש ןוא סיומ
 רעד ןיא ןייש יווש גנורעדליש רעד ןיא רעגייטש ןלופרוָאמוה ןייז ףיוא ,טלייצדעד םעד
 ןיא ןוא 1908 ןיא ןבירשעג ,"ןטעזעג רימ ןענייז ריפא גנולייצרעד רעד ןיא ןוא ?םיוב
 טפַאשביל ןוא טייקנדנומעגוצ יד קוררסיוא םוצ טכַארבעג ךיוא טָאה עלעדנעמ ,0
 רעוו ייז ןוא ןרָאװעג טיהעגפיוא ןענייז סָאװ ,ע"ש וצ ווירב ענייז ןיא "לקינייא. ןייז וצ
 ,"ךוב-עלעדנעמ, םעד ןיא טכַארבעג טציא

 רעטכָאט סעלעחנעמ סָאװ ,לקיטרַא ןַא (םירוציק עקינייא טימ) ָאד ןעגנערב רימ
 -רַא רעד .קירוצ ןרָאי טימ ןבירשעגנָא טָאה (גנונעּפָאה -- שידיי ףיוא) אדשזעידאנ
 .(1944 ,12 'נ ,"רוטלוק עשידייא ןיא טכעלטנפערַאפ) שיסור ןופ טצעזעגרעביא זיא לקיט

 -געמַאזװצ גנע ייז טָאה טּפַאשטניירפ ןוא טטַאשביל רעטרַאצ עמַאס ןופ דנוב ַא-- .,
 ןבעל רעייז ןופ געט עטצעל יד זיב ןרָאי רע-80 יד ןופ ןביױהעגנָא ,ןדנובעג

 ןיא .קירוצ רָאי קיצפופ טימ ןעמכילע-םולש טנגעגַאב ךיא בָאה לָאמ ןטשרע םוצ
 ,סָאד רעבָא ,ןורכז ןופ טקעמעגּפָא ךיז ,ךיז טייטשרַאּפ ,ךס ַא טָאה טרעדנוהרָאי ןבלַאה ַא
 ידכ ,ןלעטשוצפיוא ןעימַאב ךיז ךיא לעוװ ןרָאי יד ןיא טיהעגפיוא ךיז טָאה סע סָאװ
 ךיז ןבָאה רעביירש ייווצ יד יי ,םעד ןגעװ גנולעטשרָאפ עזייוולייט ַא שטָאכ ןבעג וצ
 .ןטייווצ םוצ רענייא ןגױצַאב

 -נעמ ,סרעטָאפ ןיימ ןופ ייליבוי דעקירָאי-25 רעד ןרָאװעט טרעייפעג זיא 1884 ןיא
 ,ןעגנוסירגַאב לָאצ רעסיורג רעד ןשיווצ .טייקיטעט רעשירַארעטיל ,סמירפס-רכומ עלעד
 רעוועיק) ויָאקרעצאיאלעיב ןופ ווירב ַא ןענופעג ךיוא ךיז טָאה ,ןעמוקַאב טָאװ רע סָאוװ
 -נעפ .שישיווָאניבַאר ןָאמָאלָאס :ןבירשעגרעטנוא ןוא שיסור ןיא ןבירשעג ,(עינרעבוג
 -ונרַאפ קרַאטש ןעוועג זיא רע לייוו ,ווירב ןפיוא ךיילג טרעפטנעעג טשינ טָאה עלעד
 -יירש ןקידנבױהנָא ןגנוי םעד ןגעוו טַאהעג טשינ הגשה ןייק טלָאמעד ךָאנ טָאה רע .ןעמ
 -אניבַאר טימ טנעקַאב ךיז טָאה רע ןעװ ,רעבָא םורַא טייצ ַא ןיא ,שטיװָאניבַאר ,רעב
 םיא רע טָאה ,תולעּפתה ןיא ןירַא ךיילג זיא רע עכלעוו ןופ ,קרעוו עטקורדעג) סעשטיוו
 -ץל ַא ןדנוברַאפ ייז ןשיווצ ךיז טָאה ןָא טלָאמעד ןופ ןוא --- ,ווירב ןפיוא טרעפטנעע
 ,ץנעדנַאפסערָאק עקידעב

 טימרעד ."עדייז; ןעלעדנעמ ןכעגעג ןעמָאנ ַא רעטשרע רעד טָאה םבילע-םולש
 -ַאקנופ ַא ױװ ןעלעדנעמ רַאפ גנונעקרענָא ןייז ןקירדסיוא טלָאוװעע םכילע-םולש טָאה
 רע ןֹוא טרירעג ףיט ןעלעדנעמ טָאה סָאד .רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ רעגייל-טנעמ
 -נַא ךס ַא ןיא ךָאו ןוא -- ,"לקינייא טבילַאב ןיימ; : ןעמכילע-םולש טרעפטנעעג טָאה
 ןיא ןקַאבעגנײא ףיט רימ ןיא סָאװ ,לקינייא ןיימ, :ןבירשעג רע טָאה ווירב ערעד
 ,װ .זַא .א ,"ןצרַאה

 ןעלעדנעמ ןפור ןביוהעגנָא רענעיל ןוא רעביירש עשידזי ןבָאה ןָא טלָאמעד ןופ
 ךיז ןעלעדנעמ ייב טָאה ,בױהנָא ןטוג ַא רַאפ ןעמכילע-םולש טימ ,רעטעּפש .?עדיייזע
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 וצ זיב -- "ןעלקינייא-רוא,; ןוא "ךעלקינייאק עלופטנַאלַאט עדַאיעלּפ עצנַאג ַא ןויוזַאמ

 ,געט ערעזדנוא
 ןיא ןעמיקעגרָאפ זיא ןעמכילע-םולש טימ טפַאשטנַאקַאב עכעלנעזרעּפ סעלעדנעונ

 -ַאב רעד ץוחַא .שטנעמ רענעמונרַאפ רעייז ַא ןעוועג קידנעטש זיא רעטָאפ ןיימ ,8
 יד סָאמ רעגונעג = ןיא ןרעכיזרַאפ טנַאקעג טשינ טָאה עכלעוו ,רוטַארעטיל רעטביל
 ,הרות:דומלת ַא ןיא עלעטש ַא טַאהעג עלעדנעמ טָאה ,עילימַאפ רעד ןופ ץנעטסיזקע
 ןענייז רוטַארעטיל רעד רַאפ ןוא -- טייצ ךס ַא םיא יב ןעמונעגקעװַא טָאה עלעטש יד
 ופ ףיול ןיא ןעזעג סטָאװ-ּפַאנק םיא ןבָאװ ,רעדניק ,רימ ,ןטנװָא יד ןבילברַאפ רָאנ םיא
 "כרוד ,ןסע ןתעב ,ךָאנ רע טָאה ָאד ןוא -- ,ןסע-גָאטימ םייב ןעזעג םיא ,רקיע רעד ,גָאט
 ,ןעגנוטייצ יד טקוקעג

 ןָאמָאלַאס טימ טפַאשטנַאקַאב יד ןעטוקעגרָאפ סע זיא זזדועס-עילימַאפ ַאזַא רענייא יינ
 .ןעמכילע-םולש טימ ,שטיווַאניבַאר

8 * 8 

 םורַא .ּפמָאל םעד ןדנוצעננָא ירפ טָאה ןעמ ..טסברַאה ןיא גָאט רעקידנגעד ַא
 גָאט ןופ ןקורדנייא יד טימ ךיז טלייט רעדעי -- ,עילימַאפ רעזדנוא טצעזעגסיוא טציז שיט
 ןביל םעד ןפורסיורא ,טײקמַאזקרעמפיוא ןייז ךיז וצ ןעיצוצ ליוו ,רעטָאפ ןטבילַאב ןטימ

 ןוא -- ,קינייו יוזַא םיא וצ טסדער ןיא םיא ךָאד טסעז -- ,םינּפ ןייז ףיוא לכיימש
 םיא ףיוא טרַאװ סע ,ןסע ןטימ ךיז טלייא רע ...גנוטייצ יד טנַאה ןיא ךָאנ רע טלַאז ָאד
 . .קרעוו ןייז ןופ לטיּפַאק טקידנערַאפ-טשינ ַא

 -- ,טליטשרַאפ זיא סַאג יד ..ןביוש יד ןיא טלקייּפ ןגער רעד . ..טסיג ןסיורדניא
 . .בוטש ןופ ןײגסױרַא רעטיווענ ַאזַא ןיא טעוװ רעוו

 יד ןָאןלעטש עלַא .ןענעפע טפיול ועטסעװש יד ,ריט ןיא ּפַאלק .ַא --- לָאמַאטימ

 ,ריט רעד וצ ןגיוא

 רע .סקואו ןלעטימ ןופ שטנעמ ַא ןייטש טביילב ןוא ךיז טזייוװַאב לעווש ןפיוא
 טוה ןוא לטנַאמ ןטצענרַאפ םעד ,ריט רעד ןבעל ,לוטש ןפיוא ךיז ןופ רעטנורַא טפרַאװ
 .רעטָאפ ןיימ ןופ ןגיוא יד ןעמענוצרעטנורַא טשינ ,ךעלגעווַאבמוא ץלַא טייטש ןוא --
 עדנַאלב סעמטַאּפ .גיוא סָאד וצ טיצ ןטנַאקַאבמװוא םעד ןופ ןעזסיוא עלעניגירַא סָאז
 יז .ןרעטש םענייש ןייז ףיֹוא רעטנורַא ןלַאפ ,ןגילנייא קיאור טשינ ןליוו סָאװ ,רָא;.

 ןעמענקעװַא טשינ זָאק ןעמ .ןלירב ענעדלָאג יד רעבירַא ןקוק ןגיוא עטלעטשעצ-טיירנ
 -יוצ ַא ,וצ-טיצ סָאװ ,חוכ ַא סעּפע טיא ןיא ןַארַאפ זיא סע --- ,םינּפ ןייז ןופ ןגיוא יד
 "עג סיורג ַא ןיא ןצַאלּפסױא שטנעמ רעד טצעװ טָא-טָא זַא ,זיא קורדנייא רעד . ..רעב
 ...רעטכעל

 .טנָאזעגסױרַא רע טָאה -- ! טכילעדםולש ---
 -עג קשח ןָא רעטָאפ ןיימ טָאה ,ןסע ןטימ ןעמונרַאפ ,גנוטייצ רעד ןיא טפיטרַאפ

 ;:טױעטפנע

 ! םולש טכילע ---
 -ויא טרעטשעג םיא ןבָאה ןשטנעמ עקיטייז ןעוו ,טַאהעג ביל טשינ רעייז טָאה רע

 ןופ ךיז ןריר וצ טשינ ,ןענַאטשעג רעטנַאקַאבמוא רעד זיא סעגר עכעלטע .,ןכע ןטימ
 ןפיוא םיא ןפרָאװעג ךיז ,רעטָאפ םוצ ןָאטעג סיר ַא ךיז רע טָאה לָאנַאטימ ןיא ,טרָא
 .זדײַא;|

 ! םכילע-טולש -- ? ריא טכַאמ סָאװ ,עדייז

 ןופ ןעגנורּפשעגפיוא זיא רעטָאפ ןיימ .עכָאטַאמוס עצנַאג ַא ןכָאדבעגסיױא טָאה ָאד
 -ןובֲא זיא ריׂשעג עטרעקעגרעביא סָאד .ךוטשיט םעד ייברעד טעּפעשטרַאפ טָאה ןוא שיט
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 דעטומ ןיימ טפַאשרַאפ טָאה סע סָאװ ,עגָאלדָאֿפ רעד ףיוא יירעגזַארב ַא טימ ןלַאפעגרעט
 טנױזַא סָאװ :ןטכַארט וצ סָאװ טסואוועג טשינ טָאה רענייק .שינרעגרע קינייוו טשינ
 ןבָאה םכילע-םולש ןוא םירפס-רכומ עלעדנעמ סָאװ ,סָאד זיא ןעעעג ןוא ?ןעשעג ָאד זיא

 ...ןענוטעג ךיז
 טנָאקעג טשינ ,רעמיצ סרעטָאפ ןיימ ןיא ןסעזעג ייז ןענייז טכַאנ רעד ןיא טעּפש זיב

 רעד ףיוא ,םכילע-םולש זיא ןגרָאמירפ ןיא .ןרעדנַא ןופ רענייא ךיז ןסײרקעװַא רָאג
 .גנמ עבעלטצ זדנוא טימ ןבילברַאפ ןוא זדנוא וצ ןרָאעעגרעכירַא ,ןרעטלע עניימ ןופ השקב

 וצ ךיילג ןרָאפרַאפ קידנעטש ןיוש רע זיא סעדָא ןיא ןכוזַאב עקיזרעטייוו ענייז ייב

 טשינ פקַאט טָאה ןעמ ןוא -- ,םיא וצ ןדנובעגוצ קרַאטש ךיז עלַא ןבָאה רימ ,זדנוא
 -פרַאש ,ןטבעלעגפיוא-קידנעטש םעד-טָא ,המשנ עטושּפ ידיטָא ןגירק םיל טשינ טנַאקעג
 "נא ןַא רָאג ןרָאװשג געט יד"טָא ןיא זיא רעטָאפ ; ןיימ ! ןשטנעמ ןקיטסול-סנבעל ,ןקיניז
 | | ,שטנעמ רעד

 ןגעװ טגָאזעג טּפָא רעטָאפ ןיימ טָאה -- ,שטנעמ רעקידריווקרעמ ַא זיא סָאד --
 ,ןשטנעמ ַאזַא ןפערט וצ ןטלעז זיא סע -- ,ןעמכילע-םולשי

 :פיוא סנעמעלַא ןופ רעטנעצ רעד .רעביירש זדנוא וצ עמק ןגעלפ ןטנווָא יד ןיא

 רָאמוה לפיוו .םכילע-םולש ןעוועג זיא טפַאשלעזעג | ד ןופ המשנ יד ,טיײקמַאזקרעמ
 ערעייז טנעיילעג ,טריטוקסיד ןבָאה עטלמַאזרַאפ יד !ןטעוש יש ענייז ןיא ןעוועג זיא טע
 .ןבעל ןכעלטּפַאשלעזעג ןוא ןשירַארעטיל ןופ ןגַארּפ טלדנַאהַאב ,טריקיטירק ייז ,קרעו
 תעכ ."ןּפיל יד ףיוא םיוש, טימ ןעגנוניימ ענייז טקידיײטרַאפ קידנעטש טָאה עלעדנעמ
 שענייז קידנּפַאכנָא ,טרָא ןופ ןעגנורּפשעגפיוא זיא ,טרילוקיטסעשז רע טָאה ,ןטוּפסיד יד
 םענייא תעשב ,לרעטכעט טמכילע-םולש טָאה לָאמ ןייא זַא ױזַא ,טנעה יד רַאפ ןטנענָאּפָא
 ןגָאלש ליוו עדייז רעד, :יירשעגו ַא טימ טניײװעגרעדנַאנַאפ ךיז ,ןטַאבעד עסייה יד-טָא ןופ
 *!ןטַאט םעד

 ,ןשטיװָאמַארבַא ייב טסַאגוצ זיא םכילע-םולש זַא ,טסואוורעד ךיז ןבָאה ןשטנעמ ןעוו
 טָאה רענייא רעדעי .לעווש יד ןגָאלשענּפָא שממ טָאה ןעמ ,ןעמוק ןביוהעגנָא ןעמ סָאה
 ןעמעלַא ,טדערעג ןעמעלַא טימ טָאה םכילע-םולש .םיא טימ ןדער ,ןעז םיא טלָאוװעג
 רעייז םיא רַאפ טדערעגסיוא ןבָאה ךס ַא ,טריסערעטניא ךיז ץלַא טימ .טגערפעגסיוא
 ףיוא ןשטנעמ ַא ןעניוועג טנָאקעג ,קילב ןטשרע םעד ןופ ,רע טָאה סעּפע -- ,ץרַאה רעווש
 ןרערעי רַאפ ,לעירעטַאמ ןפלָאהעג ךיוא רע טָאה + עקיטפרעד זַאבטיונ עקינייא ,טייז ןייז
 .סַאּפש א ,טרָאװ ךעלטניירפ ַא טַאהעג רע טָאה

 ןייג טניירפ ייווצ יד ןגעלפ ,טייצ"רעמוז זדנוא וצ ןעמוקעג זיא םכילע-םולש ןעוו
 -ַאנ יד טַאהעג ביל רעיײז טָאה ,טסואוַאב יו ,עלעדנעמ .טָאטש רעד סױרַא ןריצַאּפש
 ,ןריצַאּפש עגנַאל ףיוא ךיז ןוָאלוצקעווַא ןעוועג זיא ןגינעגרַאפ רעטסערג ןייז ןוא -- רוט
 עלענש עכלעזַא טכַאמעג רע טָאה ייברעד --- ,טרַאעג סָאװו-ּפַאנק םיא טָאה ךלהמ רעד --
 עטנטָאנ טימ קידנעטש טלגנירעגמורַא .ןפי לוצכָא נ םיא ןעוועג רעוװש זיא סע זַא ,טירט
 -עג ךיז טָאה רע ןעוו ,טימעג םענעביוהעג רעדנוװַאב ַא ןיא ןייז רע טגעלפ ,טניירפ ןוא
 דלעפ םענירג א ףיוא ץעגרע ,טָאטש ןופ סא עקיביוטש יד ןופ רעטייוו-סָאװ ןענופ
 -טימ ןגינעגרַאפ טימ זיא ,סעדָא ןיא ןעוועג זיא רע ןעוו ,םכילע-טולש .ּפעטס ןיא רעדָא
 ,םיא טימ ןעגנַאגעג

 -עסייה ַא ןעוועג זיא סע .ןיירַא קרַאּפ ןיא ןעמוגעגטימ ךייא דימ ייז ןבָאװ לָאמ ןייא
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 ןבָאה םכילע-םולש ןוא רעטָאפ רעד .טשינ לדנקלָאוו ןייק למיה ןפיוא ...ילוי ןיא גָאט
 "עג קידנרילוקיטסעשז ןוא קידנכָאפ ,ןתקולחמ ערעייז ןופ םענייא ןיא ןגױצעגניירַא ךיז

 סגייא טװאורּפעג ,טלעטשעגּפָא עלייו עדעי ךיז ןבָאה יו ..טנעה יד טימ קידלַאװ
 -ּפִא םוצ זָארג ןפיוא ץַאלּפ ַא ןבילקעגטיוא ייז ןבָאה ףוס םוצ .,ןגייצרעביא ערעדנַא'ס
 םכילע-םולש ןוא רעטָאפ ןיימ .עימייה רָאג טכַאמעג טרָאד ךיז ןבָאה ייז ןוא -- ןעור
 ןטנעמוגרַא ענייז סױרַא טגנערב עלעדנעמ ;טוּפסיד ןכעלדנעמוא רעייז ףיוא טשינ ןרעה
 ןוא רעטכעלעג ןקינליה ַא טימ טכַאל רענעי .ןעמכילע-םולש ןגייצרעביא טויאורּפ ןוא
 טנעשעק ןופ סױױא םכילע-טולש טּפעלש רעבָא לָאמַאטימ .רעטנוא טשינ ,קיטנָאק ,ךיז טיג
 טביילּב עלעדנעמ .חנווכ טימ ןביירש סעּפע טמענ ןוא לכיב-ץיטָאנ ךעלדיימרַאפמוא ןייז

 ןיא טנַאה רעטקערטשעגסיוא ןַא טימ טרעווילגרַאפ יױזַא טביילב רע ...רעטשימעצ ַא
 ןוא םיא וצ עציילפ רעד טימ כיוא ךיז טיירד םכילע-םולש רעבָא -- .ליומ םענעפָא

 .רָאג ןעמ טניימ םיא טשינ יװ ,ןביירש ןיא ןיירַא ךיז טזָאל
 רעד ןיא ןביירש טעוו ריא -- - עלעד ננעמ טיירש -- !גנַאג א רַאפ סָאד זיא סָאװ ---

 !השעמ ַא טרעהעג טסָאה !ךייא וצ טדער ןעמ ןעוו ;טכרָאװה !שיט םייב ,םייה
 -םולש ןיוש ךיז טביוה ָאד .זדנוא ןופ ּפָא לענש טייג ןיא ףיוא טגנירּפש עלעדנעמ

 לידנעיײגרַאפ ,עדייב ןוא ,םורַא .םיא טמעג ,םיא ךָאנ ןטיול ךיז טֹזָאל ,ףיוא ךיוא םכילע
 !םולש רעדיוו טרעוו סע .קירוצ םוא ךיז ןרעק ,רעטכעלעג ןכעליירפ ַא טימ ךיז

 ,קנַאדעג ַא סעפע ןעניז ןפי א ןעמוקעג זיא ןעמכילע-םולש ןעוו זַא ,זיא ךַאז יד
 ןבירשרַאפ טּרא ןפיוא ךיילג סע רע טָאה

 געט עכעלנייּפ רעייז ןעוועג ןענייז / סעדָא זָאלרַאפ טָאװ םכילע-םולש ןעוו ,געט יד

 ,ןָאט טנָאקעג טשינרָאג טָאה ,ךיז דעסיוא ןעוועג רע זיא געט עכלעזַא ןיא ,ןעלעדנעמ רַאט
 ,ןגָאלערעד ,זעוורענ ןעוועג זיא

 יז ןוא ...ףוס ןייק ןעמונעג טשינ לָאמנייק ,ךיז טכַא- ,טָאה ןסעומש ערעייז וצ

 ךיז ןשיוװצ טליײטעג קידנעטש ךָאד ןבָאה ייז .ןדער ֹוצ סָאװ ןופ גונעג טַאהעג ןבָאה
 טָאװ םכילע-םולש .וו .זַא .א רענעלפ עשירַאװעטיל ערעייז ךעלטפירש רעדָא ךעלדנימ

 יסיוא ,רעטרעוו ןופ טיידַאב םעד ןגעוו ןעלעדנעמ ייב ווירב ןיא טגערפעגנָא ךיז טֿפָא

 זיא :סעיערעכָאװ טלידנערַאפ טַאהעג טָאה רע ןעוו ...םיא טימ טהצעעג ךיז ןוא ,ןקורד
 תמחמ ,ןענעיילוצכרוד ףיוא ןעלעדנעמ וצ טקישעגוצ יז לכיםדוק 'רע טָאה ,גנולייצרעד

 ,גנונימ סעלעדנעמ טצעשעג ךיוה רעייז טָאה רע
 .ריא יװ 'לקינייא, ַאזַא טימ ץלָאטש ןיב ףיא, :ןבירשעג םיא טָאה עלעדנעינ

 ,זור-תחנ ַא "ןדייז; ןרַאפ ןעוועג זיא ??קינייא, ןטבילַאב םעד ןוֿפ ווירב ןעמוקַאב סָאד
 ,גנולייצרעד ַא ןענעייל ןיא ןטלַאהעג טָאה רע ןעוו ,ןעלעדנעמ ןקוקנָא טפרַאדַאב טלָאװ ןעמ
 טכַאלעג ?ייונטנעמָאמ טָאה רע .טקישעגוצ טַאהעג טשרע םיא טָאה םכילע-םולש סָאוװ
 : רעטומ ןיימ ןפורעג ןוא לוק ןפיוא

 !ןטלַאהסיוא םוצ טשינ זיא'ס !טכַארּפ ַא רַאפ סָאװ ,ענטסימוא רָאנ רעה ,ןיינ ---

 3 לא 8

 .ןיז ייווצ ןוא רעטכעט ריפ ,יורפ ַא ;עילימַאפ עסיורג ַא טַאהעג טָאה םכילע-םולש
 ןעניז ללכב .סעדָא ןיא זדנוא וצ ןרָאפ וצ ןעמוקעג "יז ןופ רעצעמע זיא ןטלעז טשינ
 ךיא ןיב רעדנוזַאב ,ןשינעטלעהרַאפ עטסכעלטניירפ יד ןיא ןעוועג סעילימַאכ ערעזדנוא
 ךָאנ ןרָאװעג זיא טפַאשטניירפ יד .רעטכעט ערעטלע ייווצ ענייז טימ ךעלטניירפ ןעוועג
 ,סעדָא ןייק ןגױצעגרעבירַא קיליײװטייצ ךיז טָאה עילימַאפ רעייז ןעוו ,רעטסעפ
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 -ןיק יד טַאהעג ביל טָאה רע :ןַאמ-עילימַאפ רערעליט ַא ןעוועג זיא םכילע-םולש
 רבח רערעטלע ןַא יו ױזַא ןוא טניירפ רעייז ןעוועג ןיא ,טטַאשביל רעטרַאצ ַא טימ דעד
 .ןעגנולייזורַאפ ןוא ןליּפש ערעייז ןיא

 לַאפוצ ןכעלקילג ַא טיול ןוא ,וועיק ןיא טייצ עסיוועג ַא טבעלעג ךיא בָאה 1903 ןיא

 .עילימַאפ ןייז טימ םכילע-םולש טניואוועג טָאה ס סע ואוו ,סַאג רעבלעז רעד ףיוא --
 יָעְג טָאה עילימַאפ רעד ןופ שאר רעד .קידעבעל ןעוועג קידטעטש יא זיוה ןיא ייז ייב
 טָאה סָאד ןוא -- ןעמוקעגרָאפ טרָאד ויא סע סָאװ ,ץלַא ןיא לײטנָא ןטנעָאנ ַא ןעמונ
 -ַאוצ ךיז טגעלפ גרַאווגנוי סָאד .טעברַא ןייז ןיא טרעטששג טשינ ןגע ;ןוטסעיזניפ םיִא
 -טולש ...טכַאלעג ,למוט טכַאמעג ,טטעומשעג טָאה ןעמ ,טעניבַאק ןיא םיא ייב ןביילקנעמ
 "ירא רע טָאה טייצ וצ טייצ ןופ .ןבירשעג טָאה ןוא שיט-ביירש םייב ןסעזעג זיא םכילע
 .רעטייוו טעברַאעג ןוא --- טרָאוו ַא ןפרָאװעג

 ,"ןדייז, ןטבילַאב ןייז ןגעו רימ טימ ןדער סע רע טגעלפ טפַאשביל לפיוו טימ
 ,ןגינעגרַאפ קינייו טשינ ,ךיז טייטשרַאפ ,רימ קידנעַאשרַאפ ,רעטָאפ ןיימ

 ולָאװער רעטשרע רעד ןופ טייצ עשיאָארעה יד .1205 רָאי סָאד ןעמוקעג זיא סע
 -ףעד וצ ןבעגעגנייא ךיז טָאה טפַאשרעהטסבלעז רעשיטסירַאצ רעד ,דנַאקסויו ןיא עיצ
 -קַאער רעקיטולב רעד ןופ ןרָאי יד ןביוהעגנָא די יז ןבָאה סע . ..עיצולָא ָאװער יד ןקיטש
 עג טָאה םזירַאצ רעד .סעדנַאב עקידהאמיץרַאוש יד ןופ עילַאנַאכק ַאװ יד ןוא עיצ
 -כרוד ךיז טָאה דנַאל ןצנַאג ןרעבכיא .ןסַאמ-רעטעברַא יִד ןופ המקנ עקיטולב ןעמונ
 עלעדגעמ ןבָאד ןשינעעשעג עקיטויב יד ךָאנ .ןעמָארגָאּפ עשידיי ןופ עילַאװכ יד ןגָארטעג
 טָאה םכילע-םולש *?ריא טבעל; :סעמַארגעלעט טימ טשיוטעג ךיז םכילע-בולש א
 ערעזדנוא עכלעוו רַאפ ,עיצוטיטסנָאק ַא טקנעשעג זדנוא טָאה ןעמ, : ןבירשעג טלָאמעי
 ,"רעסַאװ יוװ טולב ןסָאגרַאפ ןבָאה רעדירנ

 עדייב ,דנַאלסור ןיפ ןרָאפעגקעווא ץילימַאפ רעד טימ םכילע-םולש זיא 1905 ןיא

 יז ןנָאה 1907 ןיא טשרע ןוא -- ווירב ךרוד גנודנינרַאפ יד ןטלַאהעגנָא ןבָאה רעביירש
 -ַאב יד-טָא .טניואוועג טלָאמעד טָאה עלעדנעמ ואוו ,עווענעשז ןיא ןפָאוטעג רעדיוו ךיז
 רעכלעוו ,םירפס-רכומ עלעדנעמ ןופ טומ םענעלַאפעג טעדו ןביוהעג לסיבַא טָאה שינעגעג
 יד ,1903 ןופ ןשינעבעלרעביא ערעטיב יד ךָאנ ךיז וצ ןעמוקעג טייקירעווש טימ זיא
 .רָאפ זיא ,ןבעל רעיײז ןיא עטצעל יד ןעוועג ךיוא זיא עכלעוו ,םעד ךָאנ שינעגעגַאב
 -נעמוק ןרָאי ענעי ןיא טָאװ םכילע-םולש .סעדָא ןיא לָאמַארעדיוװ ,1908 ןיא ןעמוקעג
 טייצ ַא רַאפ טָאה ןוא טעטש עשיאייּפָאריײא רעביא רוט ַא טנַאמעג ,עקירעמַא ןופ קיד
 -רַאפ לָאמַארעדיװ טגיירפ ייווצ יד ןבָאה ,גנילירפ ןיא .ָאד .סעדָא ןיא טלעטשעגּפָא ךיז
 רעייז טלָאמעד טָאה םכילע-םולש ,ןטעומש עקיצרַאה ןיא ן'העש עגנַאל ןעמַאזוצ טכַארב
 -קנַארק ענעגרָאברַאפ ַא סעּפע -- ,טרעדנערַאפ קרַאטש ךיז טָאה רע .ןעזעגסיוא טכעלש
 טשיב ןיוש זיא ייז ןופ םענייק ןיא - ..תוהוכ ענייז ןבָארגעגרעטנוא ,קיטנָאק ,טָאה טייה
 ןטַאשעג ןבָאה ןרָאי עטצעל יד ןופ ןעגנובעלרעביא יד ;טייקידעבעל עקילָאמַא יד ןעוועג
 זַא ,ןעמכילע-םולש רַאפ טנָאלקַאב ךיז טָאה עלעדנעמ .דורברעביא ןפרַאש ַא ןדייב ןיא
 רעד טימ .הרות-דומלת רעד ןיא טעברַא יד ןריניבמָאק וצ רערעווש ץלַא םיא טרעיו סע
 .לשמל ,יױזַא יו ,םָארָאדָאכ רימ טייג טָאק רעד ,ןעמונרַאפ קיבייא ןיב ךיא; : רוטַארעטיל
 ןרות'דומלת רעה ןופ טרָאפַאר ןכעלרעי ןטימ לָאמַא ףיוא ןעוװַארּפס ָאד ךיז ךיא לָאו
 רימ ןענייז סָאװ ,ןרָאי יד ןוא .. .ןביירש וצ ןלַאפעגנייא הימ יא סָאװ ,חשעמ רעד ןוא
 ןעמכילע-םולש רַאפ טגָאלקַאב ךיז טָאה רע ."ןרָאי עטקנעשעג ךָאו ןענייז ,ןבילברַאפ
 נייז קידנבעגסױרַא ,טריטַאולּפסקע םיא ןבָאה עכלעוו ,רעגעלרַאפ רענַאקירשמַא יד ףיוא
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 "עמַא יד ןופ ךימ טעװעטַאר} : שינעביולרעד ןייז ןָא ןוא ןסיוו ןייז ןָא ןטפירש עטלמַאזעג

 ,ןעמכילע-םולש ןבירשעג רע טָאה י-- *רעבעגסיורַא-רעביור רענַאקיר

 ןרָאװעג ןבעגעג זיא ,סעדָא ןייק ןעמוקעג זיא טכילע"טולש סָאװ ,לָאמ עטצעל סָאד

 ןשיטַאמַארד סווָאקַאיריביס ןיא רעביירש עשידיי ןופ טנויֶא רעשירַארעטיל רעסיורג ַא

 ,טירפס-רכומ עלעדנעמ ןוא םכילע-םולש ןטָארטעגסױרַא ןענייז טנווַא םעד ףיוא .רעטַאעט

 רעייז .םייהַא טיילנַאב ייז ןבָאה רערערַאפ ןסַאמ .ףױס ַא ןָא ןעועג זיא עיצַאװַא יד

 "עג זיא סע .ןדייב רַאפ ךעלנייּפ רעדנוזַאב ןעוועג סעפע זיא לָאמ סָאד ךיז ןענעגעזעג

 טײלגַאב .לָאמ ןטצעל םוצ ךיז ייז ןעעז סָאד זַא ,ליפעג סָאד טַאהעג ןטלָאװ ייז יוי ןעוו

 "רעד א ,רעטרעדורעצ ַא ,םיהַא ןעמוקעג עלעדנעמ זיא ,לַאזקָאװ םוצ ןעמכילע-םולשו

 ..רענעגָאלש

 יִרֲַאֹפ סמכילע-םולש ןגעוו תועידי ןעמוקַאב עלעדנעמ טָאה 5 ןרָאי יד ןיא

 -ףוק ןייא ןופ ןלייה ךיז ןרָאפעג טלָאטעד זיא טכילע-םולש .,דנַאטשוצ-טנוזשג ןטרעגרע

 | ,ןטייווצ ַא ןיא טרָא

 םעד ןבירשעג ןוא ןצרַאה םוצ קרַאטש ןופרעד ןעמונעג ךיז טָאה "עדי; רעד

 :?לקינייא;

 ןעּפ ןיימ ,טנקירטעגסיוא זיא רעטניט ןיימ ,ןייא רַאפ טולב טימ טא טייג ץרַאה ןיימ,

 ,(ןטעּברַא וצ הוככ ןעוועג טשינ זיא רע} ?ןקירט זיא

 ווירב ןטצעל םעד ןעמכילע-םולש ןופ ןעמוקַאב םירפס-רנומ עלעדנעמ טָאה 1915 ןיא

 "יו ףיוא/ :ןבירשעג טָאװ םכילעיםולש .שיסור יא ןבירשעג /ו ווירב ַא ,קרָאידוינ ןופ

 2 טלעוו רעד ףיוא ךייא טימ ןעז ךָאנ ךיז רימ ןל ?עוו יצ .ןעזרעד

 היוא הריד ןייז ןופ ,1915 יַאמ ןט-28 םעד ,קרָאיזוינ ןופ ןבירשעג זיא * ווירב רעד

 ךימ ךיא בָאה לָאמ לפיוו !עדיי רערעייט, :יװַא ןָא ךיז טציוה ווירב רעד .119 סקָאנעל

 וַא ,המשנ רעה ףיוא ליפ ױזַא טלפַאזעגנָא ךיז טָאה סע רָאנ !ןביירש וצ ךייא ןגילקעג

 ,"ןביירנש וצ טינרָאג רעסעב רשפא ןיוש זיא/ס

 "! עדייז ,טביירשע :ווירב ןופ ףוס םוצ ןוא

 ..ןעועג טשינ ךיז ייז ןבָאה רעמ

 -ךוַאמ ַא ןגָארקעג טָאה רש -- ,קנַארק טסנרע ןרָאוװ עג ךיוא זיא ןיילַא עלעדנעמ

 .עקַאטַא

 טוואורּפעג ןבָאה רימ .טיוט סמכילע:םולש ןגעוי העידי יד ןעמוקעגנָא זיא 1216 ןיא

 סמכילע-םולש :ןעגנולעג טשינ רעבָא זדַיוא זיא סע ,ןעלעדנעמ ןופ סיינ יד ןטלַאהַאצסיױא

 וצ ןעמוקעג ןיא ,סעדָא ןיא טינואוװעג טלָאמעד טָאה עכלעוו ,ןאמפיוק .ס .ל ,רעטכָאט

 -ערג ַא ןָא ןעוועג זיא רעצ סעלעדנעמ .רעטָאט ןכָאנ רעיוױדט ןפיט ןיא ןָאטעגנָא ,זדנוא

 ,ליפ ךיא; :ןגָאז ודנוא טגעלפ רע ןוא -- טרעגרערַאט ךיז טָאה טיײהקנַארק ןייז .ץענ

 '...ךימ טפור 'לקינייא , ןיימ זַא

 עלעדנעמ זיא 1917 רעבמעצעד ןיא :טרַאנעגּפָא טשינ םיא טָאה ליפעג ןייז ןיא

 . .קעווַא ךיוא םירפס-רכומ

 -םכילע'םולש, ןיא טקורױעגּפָא זיא ושרב םענופ גנוצעזרעביא עלופ יד ןוא לַאניגירָא רעשיסור רעד *
 .(256"251 ז"ז) "ךוב



 ןרצ עשידיי יד וצ הלונס ַא לכיב סָאד ןוא עלעדנעמ
 ןעגנוריסַאּפ עקימורַא יד ןופ ןסירעגּפָא ןעוועג זיא עלעדנעמ זַא ,ןעמינעגנָא זיא סע

 ןיא ,טלעוו רעקילָאמַא ןייז ןיא טבעלעג קידנעטש סָאה רע זַא ןוא ןשינעעשעג ןוא
 ךימת ךיז טגעלפ עלעדנעמ ,תמא .טרעדנוהרָאי ןט19 םענופ ןרָאי רע60 ןוא רע50 יד
 -רַאּפ עקילָאמַא ענייז וצ ןוא ןרָאי עקידרעירפ יד וצ קירוצ קרעװ ענייז ןיא ןרעקמוא
 "ווירב רעד ןיא) עקַאט רע טגָאז ,"וויזירפ רעד; ןייז וצ טרָאװרָאפ ןיא ,1884 ןיא .ןעניוש
 -ופ לקניוו םענעי ןיא ,ןיהַא ןגיוצעג סעּפע ךימ טָאה סע; זַא ,(טניירפ ןייז וצ גנימדיוו
 געלפ ךיא עכלעוו ןופ ,ןענױשרַאּפ עטלַא עניימ ךיז ןעניפעג סע ואוו ,ןבעל ןשיזיי םענ
 זיא עכעלמענ סָאד ."תוישעמ עצעלרעדנואוו עדליוו-הנושמ ןלייצרעד םלוע םעז לָאמַא
 -עגוצ ,הקספה רערעגנעל ַא ךָאנ ,זיא רע ןעוו ,רעטעּפש ןרָאי ןעלעדנעמ טימ ןעשעג
 ןרָאי-טנגוי ןוא-רעדניק ענייז וצ לָאמַארעדיװ ךיז רע טדנעוו ,ןביירש וצ רעדיוװ ןטָארט
 ."סמייח 'ר המלש; קרעוו שיפַארגָאיבָאטױא ןייז ןביירש וצ ךיז טמענ רע ןוא

 -גדייל ןוא קרַאטש טָאה אמוג עלעדנעמ .עקיטכיר ןייק טשינ זיא החנה יד-טָא רעבָא
 םעד ןגעוװ .ןבעל םענײמעגלַא ןיא ןשידיי םענופ ןעגנוריסַאּפ ףיוא טריגַאער ךעלטּפַאש
 םעד ןגעוו רעביא זדנוא ןביג ךיוא יוװ ,טניירפ עטנעָאנ וצ ווירב עגייז זדנוא ןלייצרעד
 טָאה עלעדנעמ .ןטייצ ענעדיײשרַאפ ןיא ןעלעדנעמ טימ ןפָארטעג ךיז ןבָאה סָאװ ,יד
 ןשיוװצ .סעדָא ןיא סעּפורג ןוא ןזיירק עכעלטפַאשלעזעג"שיטילָאּפ יד טימ ןפָארטעג ךיז
 -ירש עכעלטפַאשלעזעג ענעכָארפשעגסױא עכלעזַא ןעװעג ןענייז טניירפ עטנעָאנ ענייז
 בָא .א םעה דחא ,ווָאנבוד ןועמש ,םולבנעיליל .ל .מ ,תוילגרמ השנמ יוװ רעוט-רעב
 טָאװ רע ואוו ,ןעגנולמַאזרַאפ ענעדיײשרַאֿפ יד ףיוא ןפערט ךיז טגעלפ רע עכלעוו טימ
 .םיחוכיוו עכעלטכַאשלעזעג-שיטילָאּפ יד ןיא טקילײטַאב ךיז ךעלטפַאשנדייל

 רע80 יד ןיא ןעמָארגָאּפ יד ןופ טלסיירטעגפיוא ןעוועג עלעדנעמ זיא סרעדנוזַאב רָאג
 עמַאזיױרג יד טָא ןופ קורדנייא ןרעווש ןרעטנוא ןעװעג רע זיא רָאי ענעלטע .ןרָאי
 ל טניירפ ןטנעָאנ ןייז וצ ווירב ַא ןיא .ךיז וצ ןעמוק טנָאקעג טשינ ןוא ןשינעעשעג
 סיוא קערטש ךיאע : תורוש עקידנסײרצרַאה עכלעזַא רימ ןעניפעג (1881 ןופ) קָאטשטינ
 ,ץרַאה ןיימ ןענייווסיוא ליוו ךיא ,טניירפ ערעייט עניימ ,ךייא וצ ףור ןוא יירש ,טנעה יז
 (1892 רַאונַאי ןופ) ווירב רעדנַא ןַא ןיא *.. .טימעג רעטיב ,רעווש ןיימ ןסיגסיוא ליוו ךיא
 טציא זיב ןָאק ךיא ןוא ןבײרשנָא סעּפע ץלַא ךיז ביילק ךיא....; :עלעדנעמ טביירש
 .רעיורט עצרַאװש ,רעטצניפ זיא המשנ רעד ןיא ;טעברַא רעדו רַאפ ןעמענ טינ ךיז
 יאורּפ ןטסדנימ םעד ייב ןוא ּפָאק ןיא ןעשזדנָאלב ןעמָארגָאּפ עטצעל יד ןופ סנקלָאװ
 םינ ןייג ,לַאג ןופ לובמ ןכעלקערש ַא טימ יז ןעָארד ,ןריהעג יד טימ ןָאט וצ ריר ַא
 -רךַאפ ךימ טעוװ ריא .. .ןביירש וצ סיוא טציא טמוק טולב ןוא לָאג טימ רָאנ ,טניט טימ
 ןיוש טגיל רעדעפ ןיימ סָאװרַאפ ,ןרעדנואוו טינ ךיז טעװ ריא ןוא ,טניירפ ןיימ ,ןיימש
 ןיא עלעדנעמ רעביא טרזח ענלעז סָאד ןוא ."טייהרעטצונעג טינ גנַאל יױזַא רימ ייב
 -רַאפ רע .(1882 ,רעבָאטקָא ןט21 ןופ) קָאטשניב יורפ וצ ווירב ןקידרעטעּפש ַא ךָאנ
 ץלַא ןיב ךיא, לייוו ,ןבירשעג טשינ םייצ עשּפיה ַא טָאה רע סָאװױַאפ ,ךיז טרעפטנע
 טינ וליפא טציא זיב ךיא גנָאה רוטַארעטיל ןגעװ ...הרוחש-הרמ ןופ טכַאנ ןיא ןעוועג
 -ַאב ךיא טלָאװ ןרעלקרעד וצ ייז ףיוא סָאװ ,תוביס עקיגָאװ רעייז רעביא טכַארטעג
 -עגסױרַא טָאה סָאװ ,ןדיי רַאפ תורצ ןופ טייצ יד-טָא .. .ךוב ץנַאג ַא ןביירשנָא טפרָאד
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 "רַאפ ַא רימ ףיוא טַאהעג טָאה ,ךעלטָאירטַאּפ ןוא ךעלרעביירש ליפ ױזַא זדנוא ייב ןפור

 ,"ןגייווש ןופ לּפמעטש םעד ןצפעל עניימ ףיוא קידנגײלקעוװַא ,גנוקריוו עטרעק

 טרָאװרַאפ ןטנַאמרעד ןייז ןיא עלעדנעמ טלייצױעד דנַאטשוצ-טימעג ןבלעזמעד ןגעוו

 טרעגײטשרַאפ ןבָאה טייצ רעטצעל רעד ןיא תורצ יד; :(1884 ,ינוי) ויזירּפ רעד, םוצ

 ןביירש וצ טנַאה יד ןוא ןדער וצ טגיילעג טשינ ךיז רימ טָאה גנוצ יד זַא ,ץַאה ןיימ

 טקעדַאב דניצַא זיא, סָאװ ,'ןרעזדנוא ןבעל ןשידיי םעד; ןגעװ טױער רע *. .טרָאװ ַא

 ,ןטייז עלַא ןופ ןזָאלב ןטניוומשרוטש ,סערַאמכ עטכידעג ,עצרַאװש טימ םורַא ךוא זרַא

 ..!קערש ַא קירעיורט ,טנלע ,טסיוו םוטעמוא

 "יא ןעמונעג ךיז טָאה עלעדנעמ סָאװרַאפ ,ךעלדנעטשדַאפ טרעוו ןעמעלַא םעד ןופ

 ןָאעל ר "ופ קרעוו סָאד ןשידיארַאפ ןוא ןכַאמוצרעביא רעקיטכיר רעדָא ,ןצעזוצרעב

 -ָאטיױא, ןעמָאנ ןרעטנוא שטייד ףיוא ןילרעב ןיא ןענישרעד 1862 ןיא זיא סָאװ ,רעקסניּפ

 אפ ןעסָאנעגנעמַאטש ענייז ןַא ףורנהַאמ; :טפירשוצ ַא טימ ,םינָאנַא ?ןָאיצַאּפיצנַאמע

 -עג ןלעפעג קרַאטש ןעלעדנעמ ,טיוא טזייו ,זיא רושָארב יד ."ןעדוי ןעשיסודו טע:ייא

 -טימעג ןטסקינייװעניא ןייז ןופ קורדסיוא ןַא ןעוועג ןלעטש עסייועג ןיא זיא'ס .,ןרָאװ

 ,לכיב םוצ *המהקה, ןייז ןופ רימ ןעע? סָאד .דנַאטײשוצ

 הלוגס ַא;/ ןיא "םיױטס רכומ עלעדנעמ ןופ קרשוו ץעלַא; ןופ עכַאגסיױא רעד

 -אב טשינ ַא ןוא ,ךַאז עלענינירַא ןַא סעלעדנעמ יי ןבעגעגנָא *תורצ עטייי יד וצ

 -ץברַאַאב עכעלשידיי ַא זיא ס זַא ,ןסיוו טנַאקעג טשינ וליפא טָאה רענעייל רעטנוװַאה

 -עג ךיוא ויא'ס ?.עיצַאּפיצנַאמעָאטױא , קרעוו טמירַאב טרעקסניּפ ןָאעל ,רד ןופ גנוט

 ןיא ןעוועג טקורדעג טשהעוצ זיא "!ורצ עשידיי יד וצ הלוגס א; זַא ,ןענונעגנָא ןעוו

 -יטקעל, סנעזייר ןמלז עז) *רַאדנעלַאקיטקלָאפ רעשידייא ** סרעדַאב ןושרג ןיא 18

 יז וצ הלוגס ַא; טָאװ עלעדנעמ .קיטכיר טשינ זיא'ס רעבָא ,23 'ז ,1 דנַאצ ,ידָאֹק

 -ור יד רַאפ רַאדנעלַאק; עבַאגסיױא ,סעלעדנעמ ,ןייז ןיא טכעלטנפערַאע "תורצ עשידיז

 א ןיא ?טיצַאפיצנַאמעָאטױא, ןופ גנוטעברַאַאב עשידיי יד ,(1884 ,סעדָא) *ןריי עשיש

 לָאצ רעסיורג ַא ןיא ןרָאװעג טײרּפשרַאפ זיא ןוא סעבַאגסיוא עדעדנוזַאב ןיא סױרַא

 ,ןרַאילפמעזקע

 תירקא ןיא טכעלטנפערַאפ טָאה ןַאמטחוש ,ב סָאוװ ,עיפַארגָאילביב רעליפ רעד ןיא

 "בנלָאפ יד טנכערעגסיוא ןענייז ,קרעוו ןייז ןיא רעקטניפ ,ל .ױד ןגעוו ,1935 ,"רפס

 ;סעבַאגסיוא עדעדנוזַאב עקיד

 זיא סָאװ ,"ןָאיצַאּפיצנַאמעָאטױא, רפס םענופ ,"תורצ עשידיי יד וצ הלוגס ַא.

 1884 ,ַאססעדָא ,ץיומרבא .י .ש ןופ טצעזרעביא ,עכַארּפש רעשטייד רעד ןיא טקורדעגּפָא

 .ז"ז

 עלעדנעמ ןופ טעטײברַאעב ,תורצ עשידוי וצ הלוגט ַא רעדָא ןאיצַאש צנַאמעָאטױא - 2

 ,(1809) ט"נרת ,(עגַאלפיוא עטייווצ) םירפס רכומ

 -ַאלקיצנע רלשיאיײרבעה רעד ןיא טשינ ןוא עיועּפָאלקיצנע רעשידיי-שיסור רעה ןיא טשינ ,בגא
 טשינ ןיא ,"עיצַאּפיצנַאמצַאטױא, ןייז ןוא רעקסניּפ ,ל .רד ןגעו ךיז טדצר'ס ואו ,"לארשי רצוא, עידעּפ

 .םירפס רכומ צלצדנעמ ןרוד טצטזצגרעביא ,שידיי ןיא סיײרַא זיא'ס זַא .ןזיװעגנָא

 ץשידיי יד וצ הלוגס א, טָאה רֶצ זַא ,(218 יז ,1942 ,"רעטעלב'ָאַײיײ,) טלייצרעה רעדַאב ןושרג **
 סקלָאפ ןשידיי , ןייז ןיא טקורדעגרעביא סע טָאה רע .גנולדנַאהצוב רעגרעבמעל ַא ןיא ןענופעג "תֹורצ
 יא עשיטסידנַאגַאּפָארּפ עניימ וצ קרעװ סָאד ןסַאּפוצוצ , ידכ ,"ןצגנורעדנע עסיוועג טימ,/ "רַאדנעלַאה
 המכסה ןייז ןבעגעג הליחתכל טָאה רע שטָאכ, ןַא ,ןבירשעג םיא עלעדנעמ טָאה רעבָא רעטעּפכש ."ןעייד
 ,"תורצ טשידי יד ןצ הלוגס ַא. ןייז ןיא טכאמעג טָאה ,רעואב ,רֶע סָאװ ,ןעגנורעדגע עיִא יד ףיוא
 סרעדאב .נ טשינ ןבָאװ רימ ."ןקורורעכיא טענרַא יד טזָאלעג טָאה רע סָאװ ,הטרח ןצנַאגניא רע טָאה
 .מ .1 -- .ןבירשעגוצ רעדָא טרעסעברַאפ טרָאד טָאה רעדַאמ .ג סָאװ טשינ רימ ןסייוװ ,"רַאדנעלַאק .
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 275 "תווצ עשידיײ יד וצ הלוגס ַא, לכיב מָאֹז טא עלטדנעמ

 ,ןעקסניּפ ןָאעל .רד ןופ תורצ עשידוי יד וצ הלוגס ַא רעדָא ןָאיצַאּפיצנַאמעָאכױא 2
 .זײז 25 ,1904 ,עקָארק ,םירפס ײכומ עלעדנעמ ןופ טעטײברַאעב

 ןיירַא "תורצ עשידיי יד וצ הלוגס ַא; זיא ,1911 טניז ,ןרָאי עקידרעטייוו יד ןיא
 ,טגָאזעג יװ יא'ס ןוא "םירפכ רכומ עלעדנעמ ןופ קרעוו עלַא; עבַאגסױא רעד ןיא
 ,גגוצעזרעביא ןַא זיא סע זא ,טנניײצַאב טשינ

 םוצ גנולמַאז ַא ןבעגעגסױורַא דנַאברַאפ רעשיטסינויצ רענָאדנָאל רעד טָאה 1917 ןיא
 ןיא ווָאלָאקַאס םוחנ ןופ "דויטע רעשיטירקא ַא טמוק'ס .רעקסניּפ .ל ר"ד ןופ קנעדנָא

 עלעדנעמ ןופ ?ןָאיצַאציצנַאמעָאטױא; ערושָארב סרעקסניּפ ןופ תיצמת ַא ךיוא טמוק'ס
 ,םירפס דכומ

 טגה -- ,שטייד ןיא ,ןילרעב ןיא ןענישרעד זיא ?עיצַאּפיצנַאמעָאטױא, סרעקסניּפ ,ל
 -ַאצ יד .סעדָא ןיא טירָאטקָאד טריציטקַארּפ ןוא דיי ידעשיסור ַא ןעוועג זיא רבחמ רעד

 טײרּפשרַאפ ןלָאז ןעקנַאדעג עשיטרוקיּפא עכלעזַא זַא ,טביולרעד טשינ טָאה רוזנעצ עשיר
 ,דנַאלטור ןיא ןרעוו

 ןיא ץָאלסױרַא רושָארב יד לָאזמ ,טזָאלרעד טינ ךיוא טָאה רוחנעצ עשיסור יד

 זיא'ס ואוו ,ןטפירשטייצ עשידנעלפיוא וליפא ; רעמ ךָאנ ןוא ,גנוצעזרעביא ןיא דנַאלסור
 ,ןרָאװעג ןטָאברַאפ ןענייז ,ריא ןופ ןלייט רעדָא רושָארב יד טקורדעג ןעוועג

 ןשידיי רענליוו םייב ןענַאטשעגסױא ויא רע תורצ לפיוו ;רעביא טיג ןָארטיצ .7 .ש
 ןענייז'ס ןכלעוו ןיא ,"דיגמחא טעד טריקסיפנָאק טָאה סָאװ ,גױעבנייטש עשוהי רָאזנעצ
 -נַאמעַאטיױא, סרעקסניּפ ,ל ,ןעגנוצעזרָאפ ןיא ,גנוצעזרעביא רעשיאייובעה ןיא ןעגנַאגעג
 "טסבלעז) "תימצע תוריח ןופ, :ןרעדנע ןעמָאנ םעד לָאז'מ טגנַאלרַאפ טָאה רע .?עיצַאּכיצ
 זױש ןענייז ןעלטיפַאק עטצעל יד ,(ןױיי ןופ ףליח) ?לארשי תעושתק ףיוא (גנואיײדפַאב
 תוביס עקיגנעהּפָאמוא בילוצ, זַא ,ץיטָאנ ַא ןבעגעגוצ זיא'ס ןוא ןעוועג טקורדעג טשינ
 לקיטרַא ןייז זיא טגָאז ןָארטיצ .ל .ש ."ףוס ןזיב גנוצעזרעביא יד ןבעג טשינ דימ ןענָאק
 -נעמ ןופ גנוצעזרעביא רעשידיי רעד וצ זיא רָאזנעצ רעד זַא ,גרעבנייטש עשוהי ןגעוו
 ןַארטיצ .ל .ש .(עשרַאװ ,"םירפוסי םישנא, עז) רעגנערטש ליפ ךָאנ ןעוועג ס'יומ עלעד
 -ץעג "תורצ ששידיי יד וצ הלוגס ַא; סטלעדנעמ ןיא רימ ןבָאה רעמ ליפ זַא ,טנָאטַאב
 ,?עיצַאּפיצנַאמעַאטױא , סרעקסניּפ ןופ רעדייא ?עטטַאילק; ןייז ןופ ןעקנַאה

 "וצ ס'ומ עלעדנעמ טָאה ,קרעוװ סרעקסניּפ .ל ןֹופ גנושיזיארַאפ-גנוטעברַאַאב ןייז וצ

 יד טסַאפעגפיוא טָאה עלעדנעמ יװ ףירגַאב ַא זדנוא טיג המדקה יד ,ןטייקיטרַאנגייא
 -נעמ ַא זייווהעטרע זיא "תורצ עשידיי יד וצ הלוגס ַא; .טייצ רעגעי ןיא ןדיי ןופ עגַאל
 ,ךעקסניּפ ,ל טיול ןבירשעג ,גנופַאש-עלעד

 סָאװ ,ןעגנומערטש ןוא ןעגנוטכיר ענעדיישרַאפ יד ןופ ּפָא ךיז טצענערג עלעדנעמ
 ןרָאי רע80 יד ןופ ןעמָארגָאּפ עקידארומ יד ךָאנ ,דָאירעּפ טענעי ןיא ןעמוקעגפיוא ןענייז
 -ילנב ענעדיישרַאפ יד רעגיטש ןכעלדליב ןייז ףױא טריזירעטקַארַאכ  עלעדנעמ
 .םכילע אל ,טלַאפ רע תעשב ןדיי ַא ןעזעג ריא טָאה ואוו..., :תובוט"ילעב ןוא תוצע
 ףיוא לָאז רע סָאװ ,קיטיױו'ןייצ ןָא ,רעבעב ,םיא טּפַאנ סע רעדָא ,טעשזירק יד ףיוא
 עקסבַאב ענייז טימ דעדנוזַאב רעכעלטיא ,סמזמחר-ילעב ןדיי תואמזונ ןבָאה טשינ ךיז
 -ילטב ,סנימחר-ילעב טימ ,תורצ טימ ,ןבעל'כ ,השקשינ; :טגָאז עלעדנעמ ןוא לטימ
 ,"ןגרָאז וצ טשינ ,םשה-ךורב ,ןדיי ,רימ ןכָאה רעבעג-תוצע ןוא תובוש

 :פרָאװעגנָא ךיז טייצ רעטצעל רעד ןיא ןבָאה עכלעזַא ךס ַא; :וצ טיג עלעדנעמ
 ץטנירעד .תורבס-דיוב ערעיײז טימ ּפָאק ַא טלודעגנָא ןוא םיאפור ערעודניא ןייז וצ
 ךרוד ןלייה טלָאװעג ןוא ,שירעטָאט ,קירעביוב ןדער טָאװ ,סרעכערפש ןעוועג ןענייז
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 ?וו- ןכָארקרַאפ ןענייז עדעדנַא רעדיוו, : גנוטכיר עטייווצ ַא טָא ןוא .?ארהא איוטס רעד

 -רשא ןיא ,ןוצר-יהי ןקיליײה ַא ןיא רָאג האופר ַא טכוזעג ןוא השודק רעד ןיא טיוװ רָאג

 "עטַאק עטירד ַא ןוא *...שינעצעזוצ ףיוא םיאנוש ,גָאט ןיא לָאמ טרעדנוה ןגָאז רצי

 ,תֹועימק ײלרעלַא ןבירשעגנָא ןנָאה סָאװ ,עצלעזַא ךָאנ .רעטייווק : רעגרָאװרַאפ עירָאג

 "יוב טשימעגסיוא זיא'ס עכלעוו ןיא ,,{ מ 6 -- ,ךעלעקיטרַא}| סעקיײטַאטס ינימ ענױזַא

 ַא טרָאד ןייטשרַאפ וצ ךעלגעממוא סָאװ ,תושעל אילפמו -- רוג-רויס ,עצילָאּפ-םעד

 יַאב סטָאג ףיוא ןסיהעג ןבָאה סָאװ ,עכלעזַא ךיוא; :גנוטניר עטרעפ יד ןוא .?טרָאװ

 ןטסעמ סענעשעק עקידייל ןוא ןגָאמ ןרעטכינ ַא טימ .ןגיוא עטכַאמראפ טימ ןייג טָאװ

 .."חלפבמה-תרעמ רעד ףיוא טּרָא- דלעפ

 ןרָאי ענעי ןיפ ןעגנוטכיד ענעדײשרַאט יד רעטרעוװו עשידשדליב ןיא ָאד ןבָאה רימ

 יװ ,ןטנעמעלע-"דאזאנ-ונבישה, יד ,רעכוז טָאג ענעדיישרַאפ יד .טלעוו רעשידיי רעד ןיא

 רעד ףיוא טּרָאד דלעפ ןטסעמ, טימ ןלייה טלָאװעג ןבָאה סָאװ ,ןויצ:ינבוה יד ךיוא

 יד טרעדלישעג עלעדנעמ טָאה קזוח ןוא םזַאקרַאס ןבלעז םעד טיט .,"הלּפכמה"תרעמ

 ןיא ןזיירק עשידיי עקידטלַאמעד יד ייכ טייקגריולרַאפ יד ןוא הלהב יד ,ןעגנומיטש

 יםערוטש ַא ןיא; ,"וגָאװ ןיא תפיו םש, ,"השצמ עטלַא ידע ,*םייהַא קירוצ , קרעוו ענייז

 "הטמ לש הבישי ןוא הלעמ לש הבישי רעד ןיא ,, ,"טייצ

 ַא רַאפ ,םלוע לש ונובר ,ןרעװ ןעמ לָאז טיהַאב; :וצ ךָאנרעד טיג עלעדנעמ ןוא

 טַאלג ןעוװעטַאר ןּפַאכ סָאװ ,טניירט עטוג עלבלובמ עשירַאנ ןופ רעמ ךָאנ רעבָא ,הפרש /
 ,"זִא ןדָאש ןסיורג ייברעד ןעוט ןוא ,ּפַאליפַאכ

 ןופ ןעמָאנ רעד ָאטשינ זיא'ס ןכלעוו ףיוא ,רכס,; םוצ רעבירַא ןַאד טייג עלעדנעמ
 רנעייגייברַאפ ױזַא ,רימ ןבָאה ָאד ןוא ,?עכַארּפש רעשטייד רעד ןיא ןבירשעג, ,רבחמ
 ,קלָאפ ,םענעי ןופ ןושל םעד 1 ןיא יד יד ןופ גנונעמייצאב 3 עכעלפערט יא פרַאש א

 ןזיוועג ןטשרע םוצ ךיז ,קירוצ רָאי /עכטלטע טימ .טָאה דנַאל טעד ןיא טרָאז .םישפ'ט

 ףױא טסיה סָאז ,'טזטימעסיטנַא ןעמָאנ םענדָאטײינ םעד רעטנוא ץערק עמֹואימ יִד

 -סַאקרַאס יװ ןוא .םש עזג רעד טפ שמַאטש סָאוו ,{ייי יד וצ האנש יד :ןושל רעזונוא

 טלָאװ טנייה יוװ ךיילג; :עירָאעט רעשיטימעסיטנַא רעד ןגעוו עלעדנעט טרער ס סע שיט

 ןטלַאװעג הבית רעד ןיא טָאה | נ .1 -- ,ןוז סחנ| םש זַא ,ןזיווהעד ךעלרעּפנײשַאב ךיז

 3747 ןופ, -- .?טנעצָארּפ ףיוא טלעג טרָאד תומהב ענייז טימ ןתכי ןטעגעג ןוא לקנעש ַא

 ירא ךיז שוּפיע רעד טָאה -- ,רעטייוו עלעדנעמ טביירש -- |.מ ,1 -- דנַאלשטייד ןופ }

 ףימ ןשטנעמ יב טַצעזעג : טמה לצערק עטואימ סָאד א תוניזונ ערעדנַא ןיא ןגָארט

 טרעקעגרעטיא ךיז .ךעבענ ,ייז טָאה םעד תמחמ סָאװ ,טכַאדעגיַָאד"טשינ ,ךעלפעק עטַאלש

 "עגנָא ןוא םישצמ טעבראעג) ,רעסַאװ ּרַאפ ןוא רעייפ רַאפ טדערעג ןבָאה ייז .חוט רעד

 ."ןענייז יז טלעוו ַא רַאפ סָאװ ףיוא ןטסיוו וצ טשינ ןיילַא ,תורצ שסיורג ןָאט

 -עג רעטרעװ רָאּפ ַא ןיא ,קירוצ רָאי 75 רעביא טימ ךָאנ ,עלעדנעמ טָאה ױזַא טָא

 ןופ רעייגרָאפ יד ,ןטימעסיטנַא ןשטייד עדליוו יד ןופ תועשר ןוא טײקשירַאנ יד ןלָאמ

 ,םזירעלטיה ןוא םזיצַאנ ןשילַאיטסעב ןוא ןשיטסיסַאר ןקידרעטעפש םעד

 "עג ןענייז רעטרעוװ עפרַאש ָאייד ןעוו ,טייצ יד ןענָאטַאב סרעדנוזַאב ףרַאד'מ ןוא

 ןדנובראפ גגע ױזַא ןעװעג ךָאנ ןענייז דנַאלשטייד ןוא ןילרעב ןעוו טייצ יד --- ,ןבירש

 ךָאד ןיא טסענ ריא סָאװ ,הלכשה רעשלמיה רעד טימ ,"םימשה-תב הלכשה, רעד טימ

 -עגּפָא זיא ױפס רעד זַא ,עדעררָאפ רעד ןיא טנַאמרעד עלעדנעמ ןעוו ןוא ,ןיל רעב  ןיא

 עד ואוו ,טרָא ןטכער םעד ןיא ,ןילרעב ןיא; ;וצ רעדיװ רעו טיג ,ןילרעב ןיא טקורד



 ךביב טָאד טא עלעדנעמ

 טזיטימעסיטנַא םענופ ןרָאצ רעצנַאג

 177 "תווצ עשיר יד וצ החלוגס א,

 (9פ:'ז) "סיורג יֹוזַא ןדיי ףױא זיא !
 סציּפ .ל ןיפ רעצעזרעביא רעקילעפוצ ןייק ןעוועג טשינ םורַא-יוזַא זיא עלעז ןבעמ }

 ךיז טָאה סע ,ןרָאװעג ןלעפעג קרַאטש םיא זיא קרעוו סָאד .,?עיצַאּפיצנַאמעָאסיױא; ס

 ,סיורג טשינ זיא לרפס סָאד/ .קיגָאל ןייז טימ ןוא טײקכעלכַאז ןייז טימ טלי יטעגסידא
 עלַא יד ןיא סָאװ ,ןכַאזטּפױה יד ןוא ןעקנַאדעג עלַא טעמכ ללבנ ןענייז םיא ןיא רָאנ
 ,עלעדנעמ ֹוצ טיג -- ,"ןימ םעד ןופ םיױטס עקירעביא

 עלעדנעמ דלַאביװ רעבָא
 רַאטש ױזַא סע טָאה רע סָאװרַאפ ,שודיה

 .ץלַא טשינ .!לעטש
 זַא ,ןטלַאהעג עלעדנעמ טָאה

 ַא עקַאט זיא ,קרעװ טרעקסניּפ טצַאשעג ךיוה ױזַא סָאה

 עבעגייא ןבענעגוצ זייורעטרע ןוא טצריקעג ק

 -דץעפא .רָאזנעצ ןופ ןזירּפַאק יד םילוצ ןרָאװעג ןָאטעג זיא ,ןייז ןָאק

 פעלצונ/ םעניפ רב ענעייל ןטושּפ םעד

 יו ,*עיצַאפיצנַאמעַאטױא) סרעקסניּפ ,ל ןײײטשרַאפ וצ ןייז רעווש

 טעוי "רג;דנעלַאק ן

 ,טייג ןוא טייטש סע

 -טױרַא רעטרע ערעברַאה יד ןוא ךעלשידיי ,ךעלגנעגוצ ןכַאמ סע ןעמ זומ רעבירעז זוא
 ,רד זַא ,טוג ןסיו רימ ?ףיורעד ןעוועג םיכסמ רעקסניפ .ל ,רד טָאה יו ןוא .ןזָאל
 ןבעגוצוצ טביולרעד טשינ ןיא טסקעט ןייז -- ןעוועג דיּפקמ קרַאטש טָאװ רעקסניּפ
 ױזַא ,םיא ןופ ןעמענּפָארַא רעדָא סעּכע
 ד ןצעזרעביא םיינ ןויירק ןויצ .תניה ידו

 ןיא טלָאװעג טָאה'מ ןעוו טלדנַאהעג רע
 םעד ןענַאטַאב רעלרַאטט ,שיסור ףיוא ליב

 .ןעוועג טשינ ןצנַאגניא ןרעקטניכ יב זיא סָאװ ,טנעמָאמ-לארשי-ץרא
 סרעקסניּפ טָאה עלעדנעמ רעבָא ,יױזַא יצ ױזַא

 רע
 ,טוג א היוא טציױיקרַאֿפ יז ןוא טרעדנע

 -עג קרַאטש ?עיצַאפיצנַאמעָאטיוא;
 ,ל .רד ואוו ,לייט רעטייוצ רעד .טפלעה

 רעד-טָא -- ןדיי רַאפ םייח ַא ןריזינַאגרָא וצ יוװ טקעיָארּפ ןייז וצ רעביא טייג רעקסניפ
 ,טלעפ לייט

 ?שיצַאּפיצנַאמעָאטױא, סרעקסניפ .ל .רד ןופ ןלעטש רָאפ א רעטייוו ןעגנערב רימ
 "בשמ ןופ ןוא ,(1917 ,שזדָאל) ספיטשיילב .מ ןופ גנוצעזרעביא רעכעלטקניּפ רעד טיול
 עלעדנעמ יוװ ןעז ךעלרעּפניײשַאב רימ ןלעוו ,לנומעב רַאַאב סעלעד
 .קרעו וי סרעקסנ יּפ ל .רד

 רעקטניּפ ןָאעל .רד

1 

 "יֹוזַא יד -- םעלבָארּפ עקיבייא סָאד

 ענעפורעג

 ןטייצ ענעגעגנַאגרַאפ יד ןיא יוװ ,טקיא

 סָאד ,תוחומ יד קרַאטש ,טציא ךיוא ױזַא

 עקידנענערב יד טביילב םעלכָארּפ עקיזָאד

 יז לייו ,ראפרעד דָארג גָאט ןופ עגַארפ

 ,סטרעטניא ןשיטערָאעט ַא רָאנ טשינ טָאה

 עג יינ ַא ןָא יז טמענ ךעלגעט-נָאט רָאנ

 טרעדָאפ ןוא ןבעל ןכעלקריוו ןיא טלַאטש

 ,גנוזייל ריא קידתונשקע

 "ורמואַאב -- ?עגַארפ-ןדיי;

 טכעלשידיארַאפ טָאה

 םירפס רכומ עלעדנעמ

 ןקיטנייה ףייא זיב ןרָאי עקיבייא ןופ

 ןשטנעמ טלעוו עצנַאג ַא ךיז טלוד גָאט

 -עטער עטלַָא:קרַאטש ַא טימ ּפָאק םעד

 זיא סָאד םגה ןוא .ןדיי חוכמ ץלַא ,שינ

 יו ןסייבוצנייא רעווש ןייצ ערעייז רַאפ

 טסשינ םויה:דע ןעמ טרעוו ךָאד ,םוגרת

 יד ,חומ םעד ףיורעד ךיז ןעערב וצ דימ

 יו טשינ זיא סָאד לייוו ,זיא ןופרעד עמ

 סָאװ ,לקיטש ברַאה ַא סעּפע ןענרעל }

 ,תונעלב ַא ףיוא רָאנ ,ךיז ױזַא טַאלג זי
 אלא ,טשפ םעד ןופרעד ןפערט וצ ידכ

 ךעלגעט-גָאט טמוק סָאד -- ,ןעד סָאװ

 סע ,ןבעל םעד ןיא עקַאט טושּפ רָאפ

 יַא ,דלַאװעג : טיירש ןוא ּפָאק ןיא טצעז

 !ןבָאה סע זָאל ףוס ַא ,קע ןַא ,רעפטנע



 ןוב'עלעדנעמ סָאר 178

 װ
 רעד טגיל ,גנואיושנָא רעזדנוא טיול

 ןיא םעלבָארּפ ןקיוָאד םעד ןופ םצע
 רָאפ ךיז טימ ןלעטש ןדיי יד : ןדנגלָאפ

 ,ןבעל ייז עכלעוו טימ ,רעקלעפ יד ןשייוװצ

 ךיז ןַאק רעכלעו ,טנעמעלע ןדמערפ ַא
 ןוא .עיצַאנ םוש ןייק טימ ןרילימיסַא טשינ

 טינ עיצַאנ םוש ןייק ןופ םעד בילוצ ןָאק

 .ןרעו טעדלודעג

 ווו
 -פייא יד טײטשַאב ןפוא ַאזַא ףיוא

 סָאװ ,לטימ ַא ןעניפעג וצ ,ןירעד עבַאג

 ןקיָאד םעד ןסַאפוצוצ ןפלעהטימ לָאז

 החפשמ רעד וצ טנעמעלע ןטרעדנוזעגּפָא

 עגַארפ-ןדיי יד ידכ ,רעקלעפ ערעדנַא ןופ

 .ןרעװ לטב לָאז

 וע
 טשינ ןענָאק רימ זַא ,ךיז טיײטשרַאפ

 ָאמרַאה רעקידנעטשלופ ַא ןגעוו ןרעלק

 טריטסיזקע טשינ לָאמנייק טָאה יז ;עינ

 סחישמ .רעקלעפ ערעדנַא ןשיווצ ךיוא
 יד ןשיווצ דיישרעטנוא רעדעי ןעוו ,ןטייצ

 סעיצַאנ יד ןוא ,ןרעהפיוא טעוו רעקלעפ

 ילַא ןייא ןיא ןצלעמשנעמַאזוצ ךיז ןלעוו

 ,טייוו יזָאנ ןענייז ,דנוב ןכעלשטנעמ'ןיימעג

 ערעייז ןוא רעקלעפ יד ךיז ןזומ לייוורעד

 "רעד ןענעגונגַאב ןלַאעדיא ןוא ןעגנַאלרַאפ

 ןכעלגערטרעד ַא ןעניפעגוצסיוא ,טימ

 גנַאל ךָאנ זיא'ס .ךןיז ןשיווצ ךיילגסיוא

 םענײמעגלַא ,ןקיבײא ןַא ףיוא ןטרַאװ וצ

 -נגעק יד ןענָאק טייג רענעי זיב ;םולש

 "ער רעקלעפ יד ןופ ןעגנואיצַאב עקיטייז

 -רעד רעקינייו רעדָא רעמ ןרעוו טרילוג

 טציטש סָאװ ,םכסה ַא ךרוד רָאנ ךעלגערט

 טכער עלַאנָאיצַאנרעטניא סָאד ףיוא ךיז

 רעד ףיוא -- רקיע רעד ןוא ןכַאמּפָא ףיוא

 עקיטייזנגעק ןוא עגַא* רעד ןופ טייהכיילג

 רעקיטייזנגעק ףיוא ךיוא יוװ ןעגנורעדָאפ

 .גנוטכַא

 וו
 טָאד טגיל תעד-תוח רעזדנוא ךָאנ

 וכלא רערעוש רעד ןופ עלעטניפ עצנַאג

 ןענייז רעדניק עשידיי יד :ןענירד טָא
 אזַא סעּפע םלועה-תומוא עלַא יד ןשיווצ
 רעגייק סָאװ ,לייט רעדמערפ-דליוו ןימ

 ןרעוװ .,ןעיידרַאפ טשינ םיא ןָאק ייז ןופ
 "ירעד ןוא ,ןנעל ןוא בייל ןייא טיא טימ
 טשינ רענייק ךיוא םיא ןָאק עלַאט רעב

 ,ןדייל

 ווו

 ןענירד טקעטש הרמסה עצנַאג יד

 טעד לטימ ַא סעּפע ןעמ טניפעג יוי ,עקַאט

 ןיא ןעיירדוצניירַא לייט ןדמערפ ןקיזָאד

 זַא ,ױזַא רעקלעפ עלַא ןופ לפיגנק םעד

 ןדי חוכמ תובושת-תולאש עלַא ענעי

 .ןרעהפיוא ןיוע קיבייא ףיוא ןלָאז

 וש

 ןסיוא טשינ רימ ןענייז רעבָא טימרעד

 יצ ןייז ארבס ַא לָאז סע זַא ,טייוו ױזַא

 סָאװ עקַאט ,ןבעל טוג ץנַאג ַא רַאג ןכַאמ

 ןשיװצ זיא סכלעזַא !ןיינ .טטייה טוג

 לָאמנייק ךָאנ ןיילַא םלועח-תומוא עלַא יד

 רשפא ןייז טשרע ןַאק סָאד .ןעוועג טשינ

 הצרי םא ,טעוװ חישמ זַא ,טעה-טעה לָאמַא

 -לעפ יד ןזומ התע-תעל ןוא ,ןעמוק ,םשה

 טימ ןגינגַאב ךיז טלעװ רעד ןיע רעק

 זיא'ס-יוו שטָאכ ,ךיז ןשיוצ רבודמ טעד

 סָאד .ןזיוה ֹוצ ןרעדנַא םעד טימ סנייא

 טימ ןסָאלשעג יז יינ טרעו טטַאשנתוחמ

 -ַארּפ עכיילג יד ךרו- םיאנת ענעבידששג

 ןדנ ןיא טיג דצ רעכעלטיא סָאװ ,סעוו

 ןיא טייקכיילג רעסיוועג ַא ךריד ,ןײרַא

 ןבָאה טכער םעד ךרוד ,ןרעייז דַארג םעד

 סעפע ךיז רַאפ ןרעדָאפ וצ םענייא ןופ

 "ייק סָאװ ,םעדכרוד .רענעי יװ טוג ױזַא

 ןיא ןעײּפש טשינ ךיז טזָאל ייז ןופ רענ

 םעד רַאפ רענייא וזמ ןוא עשאל רעד

 ,ןבָאה ץרא-ךרד ןרעדנַא
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 ֵּש 6: ּע

 רַאפ סָאװ ,יתובר ,אברדא ,עשז-טגָאז ';! רעקלעפ יד ןופ ןעננואיצַאב יד ןיא
 יד ןטיווצ ןייז ןָאק תוכיש עטנשָאנ ַא קיזָאד יד טשינ רימ ןעעו ןדיי יד וצ

 ןופ זַא ,רעדניק עשידיי ןוא םלועה- תומוא ךיוא טלעפ'ס .עגַאל רעד ןופ טייהכיילג

 רערעייז עגַאל רעד ןיא טייקכיילג ַאוַא סצ ןכלעוו ףיוא ,דוסי רעד קידנעטשלופ

 ןייק וליפא ,טנָאזעג סנייטשמ ,ָאטשינ זיא -לעוו ,גנוטכַא עקיטייזנגעק יד ךיז טציטש

 קוזיח רעצנַאג רעד ךָאד טלעפ ָאד .רכז "עג ןוא טרימרָאנ ךעלנייוועג טרעוו עכ

 םעד רַאפ רענייא ןבָאה ץרא-ךרד םענופ עלַאנַאיצַאנרעטניא סָאד ךרוד טרעכיז

 עכיילג ייװצ ייב טרעװ סָאװ ,ןרעדנַא ,רעבַא ןַאד רָאנ .ןכַאמּפָא ךרוד ןוא טכער

 עכילג ערעיײז ףךרוד טיהעגּפָא םידדצ ןפַאשעג טעװו דוסי רעקיזָאה רעדו ןעוו

 עטכַאמעגּפָא ְךיז ןשיװצ ןיא כעװַארּפ לי יד ןשיוװצ טייהכיילג יד ןעוו ,ןרעוו

 עשידיי ןעוו ,לָאמטסנעד טשרע .םיאנת -עג ַא ןרעו טעװ ױדעקלעפ ערעדנַא ןוא

 -נַא עלַא ךיילג טייל ןרעוו ןלעוו רעדניק יא ב ןענַאק ןעמ טעוו -- טקַאפ רענעעש

 ןייז ןיוש טעוו סע ןוא רעקלעפ ערעד -טנערַאפ רַאפ עגַאװפ-ןדיי יד ןטכַארט

 ךיז לָאז ייז רַאפ ץרא-ךרד רעד סָאװ ףיוא ,טרעפ

 ןעמ טעוװ ,ריא טעז ,לָאמטסנעד ,ןטלַאה

 יד ,םשה ךורב ,טרטּפעג : ןגָאז ןענָאק
 ,ןדיי רעביא תובושתיתולאש עלַא

 -סניּפ זיא ,םעד קנַאדַא רשפא רעדָא ,גנוטעברַאַאב רעיירפ רעד ףיוא טקוקעג טשינ
 יו יױזַא .טייצ רענעי ןיא ןרָאוװעג טנעיײלעג קרַאטש ,ךושָארב עטכעלשידיירַאפ סועק
 ויא'ס ןוא דנַאלסור ןיא עסערּפ עשידיי ןייק טעמכ ןעוועג טשינ = סנעד ךָאנ זיא'ס
 ףיוא ןויצ-תביח רַאפ רוטַארעטיל-עדנַאנַאּפָארּפ ערעדנַא םוש ןייק ןעוועג טשינ ךיוא
 .טכוזעגכָאנ קרַאטש ןעלעדנעמ ןופ גנוטעברַאַאב-גנוצעזרעביא יד ןעמ טָאה ,שידיי

 םיבתכ, ךוב םעד ןיא טכעלטנפערַאפ ןענייז סָאו ,ווירב ענעדיישרַאפ יד ןשיויצ
 יתביח רעד ןופ עטנישעג רעד וצ ןלַאירעטַאמ) ?לארשי:ץיוא בושיו ןויצ-תביח תודלותל

 ,סעדָא ,וָאנַאורד .א ךרוד טריטקַאדער ,בושי-לארשי-ץרא םענופ ןוא גונוגעװַאב ןויצ
 ,1884 ץרעמ 1) יקסלָאּפמַאי .ּפ .רד ןופ ווירב ןטנַאסערעטניא ןַא רימ ןעניפעג (9
 טביירש רע אוו ,רעקסניּפ .ל .רד וצ (רעניבַאר ןעוועג ןַאד זיא רע ואוו ,ווָאטטַאר ןֹופ
 ןיא םא, רושָארב ַא טימ ווירב ַא ןעמוקַאב ךיא בָאה ןָארטיצ 'ה ןוֿפ, :ןרעדנַא ןשיווב
 -יצנַאמעָאטיױא; סרעקסניּפ .ל ,רד ןפורעגנָא ױזַא טָאה ןָארטיצ .ל .ש}| '1 יל ימ ,יל ינא

 רושָארב יד ,טנַאזעג יוװ ,טָאה רע ךיוא ;גנוצעזרעביא רעשיאקירבעה ןייז ןיא !עיצאפ
 -ָאטיױא; רעד ןופ גנוצעזרעביא ענעגנולעג ַא רעייז ,{.מ .1 -- ,טעברַאַאב ןוא טצריקעג
 רעקיזָאד רעד רַאפ רַאבקנַאד רעייז ןייז ןלעוו שיאיירבעה ןופ רענעק יד .'עיצַאּפיצנַאמע
 .בעה טייטשרַאפ סָאװ ,ןשטנעמ לָאצ רעד ןגעוו תועידי ןבילקעגפיונוצ .גנוצעזרעביא
 טביירש יקסלָאּפמַאי .ּפ .רד ןוא *.זקע 50 ןקישסיױרַא רבחמ םעד ןטעבעג ךיא בָאה ,שיאייר
 -םיוו עמַאס סָאד זַא ןקרעמַאב וצ ךעלנעזרעּפ ןביולרעד רעבָא ךיז לעוו ךיאק : רעטייוו
 ףיוא רושָארב רעכעלנע ןַא ןגעוו דער ךיא ,ןרָאװעג ןָאטעג טשינ טציא זיב זיא עטסקיט
 ךיז לָאז םלוע רעד זַא ןענעייל לָאז עסַאמ יד זַא ,קיטיונ טסרעסיוא זיא'ס .ןָאגרַאשז
 -רַאפ עסַאמ רעד ןגעװ דָארג ןעמ טָאה לייוורעד רעבָא .עיידיא רעד טימ ןעגניריזכרוד
 רעד ןשיוצ ןטײרּפשרַאפ טנָאקעג ןעמ טלָאװ ווָאטסָאר ןיא זַא ,לשמל ,סייוו ךיא .ןסעג
 רעדעי ןיא עבלעז סָאד ןעװעג סע טלָאװ ךעלנײשַאוװ ,זקע 600 תוחפה לכל עטַאמ
 ןענעייל ןבעג ייז לָאז ךיא ,תושקב ערעייז טימ שממ ךימ ןרעגַאלַאב ןדיי עטסָארּפ .טָאטש
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 ןֹופ רושָארב רעד וצ ןוא 'עיצַאּפיצנַאמעָאטױא; רעד וצ סכעלנע סעּפע ןָאגרַאשז ףיוא

 *"םולבנעיליל 'ה

 ַא;ק טקורדעג ןעוועג ,1884 ץרעמ ,טייצ רענעי ןיוש זיא יצ ,טשינ ןסייוו רימ

 -עדנעמ טגעװַאב ווירב עכעלנע ןוא ַאזַא טָאה רעפא רעדָא ,"תורצ עשידיי יד וצ הלונס

 טימ טלייט םורַא טישדח רָאּפ ַא ןיא .גנוטעברַאַאב ןייז ןקזרדּפָא ןוא ןצעזוצרעביא ןעל

 ינעיליל .ל ,מ ןופ ןרושָארב עשידיי יד זַא ,ווירב ַא ןיא יקסלָאּפמַאי ,ּפ .רד רעבלעז רעז

 ןרעו ?עיצַאּפיצנַאמעָאטױא, סרעקסניּפ .ל ,רד ןופ גנוצעזדעביא עשידיי יד ןוא םילכ

 ."ןויצ-יבבוח; יד ייב ךיז טוט סע סָאװ ןסיוװ ןליוו סָאװ ,עלַא יד וצ טלייטעצ

 ,אברזא .טסישידיי ןייק ןעוועג טשינ זיא יקסלָאּפמאי ,ּפ ,רד זַא סו ףרַאד ןעמ ןוא

 ,ועיק ןיא טניואוועג טָאה רע ןעוו ,רעטעּפש ןרָאי ןוא ןַאד רבע-תפש בבוח ַא ןעוועג זיִא רע

 ,ןפָאוטעגו טפָא ךיז ןבָאה רימ ואוו

 יװ זיא'ס .טנעמוקָאד רעקיטכיו ַא ןיא *עינַאפיצנַאמעָאטױאפ סרעקסניּפ ,ל ,רד

 סע .גנוגעװַאב רעשידיי רעלַאנָאיצַאנ רעד ןופ (ןטָאבעג ןעצ יד) "תורבדה תרשע, י

 ,?טַאטשנעדוי; סלצרעה .רד ןוא *םילשורי ןוא םיור, 'סעה השמ ןופ ייר רעד יא טייטש

 יַאטיא ,שיסור ,ָאנידַאל ,שידיי ,שיאיירבעה ףיוא טצעזעגרעביא ןעוועג זיא לכיב סָאד

 "ָארק ,שיזיוצנַארפ ,שילױּפ ,שינַאּפש ,שירַאגנוא ,שידנעלָאה ,;שזרַאגלוב ,טולגנ ,שינעיל

 !עגנוצעזורעביא ענעייישרַאפ עקיזָאד יד ןענייז ןכַארּפש עקינייא ןיא ,שינעמור ,שיטַא

 -עגרעב יא סע זיא ,לשמל ,שיאיירבעה ןיא .רעביירש עטסואווַאב ךרוד ןרָאװעג טכַאמעג

 קילַאיב .נ .ח .ןעמעה-דחא ךרוד ןיא (לקנערפ .רד) היבוט:רב ,ןָארטיצ ,ל ,ש ךריד טצעז

 רעד ט ;טזעגרעביא ע טָאה ןשיסור ןיא .קרעוו עשיסַאלק סָאד ןצעזרעביא טלָאװעג טָאה

 .וװ .זַא .א ,ןעססעג .וי רעקירָאטסיה רעשידיי רעטסואווַאב

 ,לעוטקַא ץלַא ךןָאנ ןענייז סָאװ ,לכיב םענופ תורוש עכעלטע ןעגנערב ךיא לעוו ,ףוסל

 עלַא יד; ןגעװ ןוא קלָאפ ןשידיי םענופ עגַאל רעטכעלש רעד ןגעוו טדער עלעדנעמ

 טימ ץזָאלרַאפ טשינ ךיז ןענָאק רימ זַא ,טגָאז עלעדנעמ ןוא ,"םלועה-תומוא ערעדנַא

 ,ןגנַאל םעד ףיוא .ןגרָאזרַאפ תילכת רעזדנוא ןיוש ןלָאז ןיילַא יז; זַא ,ייז ףיוא גנידצלַא

 וצ לָאמַא סכלעזַא טייקכעלגעמ ַא ךָאנ זיא'ס ןעוו ,עביל-ןשטנעמ רעתמא וצ געוו ןטייוו

 ןיא רָאג ךָאנ ,יײ ןשיווצ ךיוא רימ ןוא ,טלעוו רעד ןופ ןשטנעמ עלַא ןעייטש ,ןכיירגרעד

 זַא ןכַאז עטדערעגנייא ןגָאלשסױרַא ךיז ּפָאק םענופ רימ ןזומ רעבירעד .הלחתה רעד

 ךיז ףיוא ןעמונעג ארובה תחגשהב רימ ןבָאה תולג ןיא ןייז טלגָאװרַאפ רעזדנוא טימ

 ,טשינ טביולג רענייק רעכלעוו ןיא ,תוחילש ַאזַא --- ןרעסע-רַאפ וצ טלעוו יד תווחילש ַא

 .ןעװעג לחומ הבר החמשב ,טדערעג זדנוא ןשיוװצ ,ןטלָאװ רימ ןכלעוו ,דוביכ ַאזַא

 תודחא רטזדנוא ןיא רָאנ ,תומולח ןיא קילג רעזדנוא ,דובכ רעזדנוא ןכוז טשינ רימָאל

 *! קלָאּפ ןייא ןופ רעד'ירב יו ךיז ןדנינרַאפ ןוא

 רעד ןיא רעטקילײטַאבטימ ַא ,ףתוש"-טימ ַא ןעוועג ס"ומ עלעדנעמ זיא םורַא-ױזַא

 .ןסַאמ עשידיי י יד ןשיווצ ןעיידיא-עיצַאּפיצנַאמע יד ןופ גנוטיירפשרַאפ

 רעד ןופ רעדנירג ,רעביידש רעשידיי-שיאיירבעה רעטמיראב ,(1920:1843) םולבנעיליל בייל השמ *

 לא .א רעקסניּפ .ל .רד טימ ןעמַאזוצ ,(1883) סעדָא ןיא "לארשי ץרא בושיל הרנח,



 עניב רעד ףיוא קרעוו סעלעדנעמ

 טָאה עניב עשידיי יד רעבָא ,קרעװ עשיטַאמַארד ייווצ ןבירשעג וליפא טָאה עלעדנעמ
 ןיא ?ןדייז; ןכרוד ןבירשעג ןענייז סָאװ ,ןעגנופַאש עלעדנעמ ערעדנַא טצונעגסיוא רעמ

 ןעלעדנעמ ןשיוװצ ןתוכייש יד ןעוועג ןענייז יו .םרָאפ רעשיאַאזָארּפ ,רעשירעלייצרעד ַא

 ןיא ,עסערפ רעד ןיא ןפרָאװעגרעדנַאנַאפ ןענייז םעד ןגעוו ? רעטַאעט ןשידיי פעד ןוא

 .תועידי ענעדיישרַאפ רעכיב ןוא רעכיבלמַאז
 עשידייא ןיא טכעלטנפערַאפ ,גנולדנַאהּפָא סלטסעמ בקעי ןופ ןגוצסיוא ָאד ןביג רימ

 | ,1946 ןיא ,"רוטלוק

 :טביירש לטסעמ בקעי
 זיא לייט רעשּפיה ַא) םרָאפ-גָאלַאיד ןיא ןבירשעג *עסקַאט; ןייז טָאה עלעדנעמ םגה;

 טרעכיזרַאפ ,סענעצס ןוא ןטקַא ןיא טלייטעגנייא יז ןוא ,(גָאלָאנָאמ םעד ןבעגעגּפָא ךיוא
 גָאט ןקיטנייה .היה ךכ היהש השעמ; זַא ,קרעװ םוצ ריפניירַא ןייז ןיא עלעדנעמ רעמָא
 השעמ יד טנעיילעגרעביא בָאה ךיא .. עלעקליסָאּפ ַא ןעוועג לבקמ ךיא בָאה תוכוס ךָאנ

 שוריפב טנָאטַאב עלעדנעמ 'ר עדייז רעד .?ןקורדוצּפָא יז ןעמונעגרָאפ רימ בָאה ןוא
 ,עיועמָאק ַא ,עמַארד ַא זיא סָאד זַא ,טניימ ריא ביוא : ןגָאז ןלעוו טלָאװ רע יוװ ,?השעמ,

 ,ןסיוא ךיא ןיכ סָאד טינ; זיא -- ,ליּפש-רעטַאעט ַא טָאלג רעדָא
 סעדָא ןיא ךיז טצעזַאב רע ןעוו טשרע ױעטַאעט ןשידיי ןטימ ךיז טנעקַאב עלעדנעמ

 עשידיי יד יא ,עּפורט סנדַאפדלָאג םהרבא יא ןעז וצ טייהנגעלעג יד טָאה רע ואוז .(1881)
 ,ןעזעג טרָאד טָאה רע סָאװ ,ןסעיּפ יד ...שטיוועקייש-ר"מש ןוא רענרעל .י ןופ עּפורט
 רעד רַאפ ןביירשוצנָא קשח ַא טליפרעד טָאה רע ,ןצרַאה םֹוצ ןעוועג טינ םיא ןענייז
 זיא 1884 ןיא ןוא --- ,טעטילַאװק רעשירעלטסניק רערעכעה ןופ קרעוו ַא עניב רעשידזי
 ןיא ,"וװיזירּפ, רעד זיא ,הנוכ סעלעדנעמ ףיוא טקוקעג טינ .,"וויזירּפש ןייז ןענישרעד
 ןוא ,*עסקַאט, יד יוװ ןפלָאהַאבמוא רעמ ךָאנ רשפא ןעמוקעגסױרַא ,ןיז ןשיגרוטַאמַארד
 טימ ,רעטַאעט ןשידיי ןוויטימירפ םענעי ןופ ןטיײקכַאװש עלַא טגָאמרַאפ ייברעד טָאה
 ,ןרעוו טנָאטַאב רעבָא ףרַאד סע .טנעמעלע ןשימָאק-וװיאַאנ ןוא ךעלצנעט ,ךעלדיל ענייז
 "צג זיא רע סָאװ ,טסנידרַאפ ןרעדנוזַאב םעד עלעדנעמ טָאה *ןרעמונ-גנַאזעג, עגונב זַא
 ,*קָאשטעּפירּפ ןפיוא;) רעדיל סקלָאט, עסעיּפ ןייז ןיא ןדנעוו'רַאפ וצ רעטשרע רעד ןעוו
 ,("עניימ המשנ וד ,רימ וצ ,רימ וצ, ,"ךלמ וניבאק

 -ירּפ, ןופ גנוריפפיוא ןַא וצ ןעמוקעג ןעוועג וליפא טלָאמעד טלָאװ'ס זַא .ךעלגעמ
 ןרָאװעג ןטָאברַאפ דנַאלסור ןשירַאצ ןיא זיא םעדכָאנ דלַאב רעבָא ,עניב רעד ףיוא "וויז
 ,רעטַאעט שידיי ןליּפש וצ

 סָאד ןוא ,ןטײקכַאװש עשיגרוטַאמַארד ענייז ןעזעגנייא ןילַא עלעדנעמ טָאה רעטעּפש
 -גיאוו טינ רעבירעד ךיז ףרַאד'מ .רעטַאעט וצ קשח םעד ןעמונעגּפָא םיא ייב םתסמ טָאה
 -יירב ַא ןיא ןעיצנײרַא טלָאװעג (1909 ,עשרַאװ ןיא) םיא טָאה ינודקומ .א ןעוו זַא .ןרעד
 -יוט ַא ףיוא ןסױטשעגנָא ,רעדייל ,ךיז ךיא בָאה; --- רעטַאעט ןשידזי ןרַאפ עיצקַא רעט
 דלַאב בָאה ךיא זַא ,רעטַאעט ןינע םעד ןופ טייוו ױזַא ןעוועג זיא עלעדנעמ .טנַאװ רעב
 תונורכז -- ינודקומ .א .רד) ?טרָאװ קיצנייא ןייק ןרילרַאפ טינ ףרַאד ךיא זַא ,ןעזעגנייא
 ןוא רעטַאעט ןזשידיי ןופ עטנישעג רעד רַאפ וייכרַא, ,רעקיטירק-רעטַאעט ןשידיי ַא ןופ
 -עלעדנעמ, יד תעב ,ןגעווטסעדניפ .(365 יז ,1 דנַאב ,130 ,קרָאי-יינ-ענליװ ,"עמַארד
 -עג ןבָאה ןרָאיטקַא עשידיי עקיטרָאד יד סָאװ ,טעקנַאב ַא ייב ,עשרַאװ ןיא *ןעגנורעייפ
 ןרעוו לָאז סע ידכ..., :טגָאזעג --- ןרעדנַא ןשיווצ --- עלעדנעמ טָאה ,םיא דובכל ןבעג
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 עניב יד .קיטש ךייא רָאנ ,ןטסיטרַא ןייז רָאנ טשינ ןפרַאדה ,רעטַאעט רעשירעלטסניק ַא

 .ףַאֹפ טימ ןוא ,םוקילבוּפ ןוא ריא ןשיווצ רעלטימרַאפ רעד ריטַארעטיל רעד רַאפ זיא

 .ןרעוי טיובעגפיוא עניב עשידיי יד ףרַאד ןטפערק עטקינייא

 יד טינ ןצוו ,רעקיטַאמַארד ַא יו טריטסיזקע טינ רשפא זדנוא רַאֿפ טלָאוװ עלעדנעמ

 ןַא םיא ןביג סעיצַאזיטַאמַארד יד"טָא .ןטפירש ענייז ןֹופ סעיצַאזיטַאמַארד לָאצ עסיורג

 הבוז ןבָאז רעלעטשטפירש עשידיי עטלייצעג זיולמ סָאװ ,עניב רעשידיי רעד ףיוא טרָא

 .ןעמענרַאפ וצ ןעוועג

 -ייװ ןדנוא ייב יד רשפא ,עקינייא ףיוא זיולב ןלעטשּפָא ָאד רעבירעד ךיז ןלעוו רימ

 .ןעגנוריפפיוא עטנַאקַאב רעקינ

 * (1885) "רויזירּפ רעדע ןוא (1802) *עסקַאט יד; -- סעלעדנעמ ןסעיּט ייווצ יד ןֹופ

 ףטירפ ךיוא זיא ןוא עניב רעד ראפ עקידלזמ-רעמ יד ןעוועג "וויזירפ רעד; זיא --

 ןרוד ןרָאװעג טלעטשעג ןיא "ןויזירּפ, ןופ טקַא רעטשרע רעד  .ןרָאװעג טריפעגפיוא

 פעט ,שזדָאל ןיא ,"טסנוק עשיטַאמַארד/ ןייארַאפ ןופ רעילגטימ יד טימ ןייטשגרא קרַאמ

 ** (רבחמ ןופ טייהנזעויגָא ןיא) ?גנורעייפ-עלעדנעמ/, ַא תעב ,1909 ,רעבמעט

 ,ןירַאג .ב ןופ עניב רעד רַאפ טרישזנַארַא ,עטעיּפ יד זיא ,1918 ,רָאורבע ןט1 שעד

 יד ןופ גנוקילײטַאב רעד טימ ,רעלסעק דוד ךרוד קוָאי-וינ ןיא ןרָאװעג טריפעגפיוא

 סיאול ,פרַאק ַאוָאר ,ןייטשנרעב .ה ,ןָאטנַאטַאנ סלרַאשט רעליפשיוש עטנַאקַאב-טלָאמעד

 יּפַא רעד טיול ,רעלדַא עיליצ ןוא , ץרַאװש סירָאמ עטמירַאב-רעטעּפש יד ןוא ,םיוננריג

 ןעוועג טינ תועמשמ גנוריפפיוא יד זיא ,עסעיּפ רעד ןגעװ טיג ןירָאג .ב סָאװ ,גנוצַאש

 ןיא "וויזירּפצ רענעגנולעג טינ רעד -- יקנעי רעד לארשי :ךיוא עז) גלָאפרעד ןייק

 1918 ,רַאורבעפ ןט8 ,.* .1 ."טַאלבעגַאט סעשידיי, ,רעטַאעט-רעלסעק

 ןט25 םעד) רעטַאעט -לַארטנעצ ןיא ןרָאװעג טלעטשעג "וויזירפ רעד, זיא עשרַאוװו ןיא

 ןופ ןליּפש-ןשיװצ ןיא גָאלָאדּפ ַא טימ ,ןטקַא 3 ןיא עידעמָאק ַא יװ ,(1922ג רעבמטצעדז

 -זיטטָאק ןוא סעיצַארָאקעד) וװָאקרוט טנומגיז ןופ טריסישזער ןוא טרינעצסניא ,ןַאמיינ ,מ י

 ןוא .נ ,םיױבטלַא .ס ,קידָאג .ו ןופ גנוקילײטַאב רעד טיט ,(םיױבלעּפַא השמ ןופ ןעמ

 -ולב .ד ,ױדנַאל .ש .ןַאמרעדעל .ד ,טילבלעדנַאמ .י ,ווָאקרוט סָאנָאי .במָאד .א ,ןַאמטיל .מ

 יד טכיײרשַאצ ווָאקרוט טנומגיז יו טָא .נַא .א רעשיפדַאקשי 'וַאב ,םיובלעּפא .י ,דלעפנעמ

 ןיא; עסעיּפ יד טריפעגפיוא טָאה רע; :(רימ וצ זווירב ןפַאוװירּפ ַא ןיא) גנולעטשרָאֿפ

 רעשטייטסיוא ןוא רעגָאזנָא רעד ןעיועג זיא .רעפיול רעד .ליּפש-םירופ ַא ןופ עמ'רָאפ רעד

 ךיז ,טסנרע ןעמונעג סע טָאה עלעדנטמ . .עיצקַא רענעטינשעגוציקירעהעג רעד ןופ

 -- רעקינייוי-רעמ -- ױזַא .טצעביקעג ,טמַאלעגסױא סע טָאה 'רעפיול, רעד -- ,טרעזייבעג

 ןַא רעייז .בגא -- עיצַארָאקעד סמיובלעּפַא השמ .עסציפ רעד וצ גנַאגוצ ןיימ ןעוועג זיא

 -ק סע :זיה-רָאפנײא ןַא רעדָא ,עמשטערק ַא טלעטשעגרָאֿפ טָאה -- עטנַאסערעטניא

 -גטייב ,עיצקַא יד ןָא ןביוה ןוא םלוע ןרַאפ רָאט ךיז ןלעטש ,רעליּפש-םירוּפ יד ןָא ןעמ

 ,ןעלטימ עוויאַאנ טימ ןוא רעגייטש ןוויטימירפ רעייז ףיוא ,טייהנגעלעג רעדעי ייב קיד

 .עיצקַא רעד רַאפ ןָאפ םעד

 זיא קיטירק יד ןגעקַאד ,םערַאװ רעייז ןעמונעגפיוא גנוריפפיוא יד טָאה םלוע דעד;

 ַארּפ רַאפ ןטלַאהעג טָאה רעדיוו לייט ַא ,ןלעפעג קרַאטש זיא לייט ַא -- טלייטעג ןעוועג

 ,12 'נ ,1946 ,"רוטלוק עשידיי, ,עמַאיד:טלעדנעמ רעד וגעװ ינודקומ .א ,רד ןיפ לקיטרַא םעד עז *
 ,9'16 ןיז

 ,1368:1356 ןײז ,דנַאב רעטייװצ ,"רעטַאעט ןשיריי ןופ ןַאקיסקעל; סלטסעמיגייװצרעבליז טיול **
 ןרָאװעג טריפעגפיוא ךייא "וויזירפ רעד, זיא ,(35 'ז ,דנַאב רעטשרט) *ןָאקיסקעל, סגעזייר ןמלז טול
 . .ענליװ ןיא -- טיוט סעלצדנלמ ךָאנ ןוא ,סעדָא ןיא גנורעייפ-ייליבוי-עלעדגעמ א וצ
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 ,ןליּפש ןשיווצ ןוא גָאלָארּפ ןדמערפ ַא עסעיּפ סעלעדנעמ וצ ןביירשוצ סָאװ עיצַא

 גלָאפרעד ןטסעהג םעד ...טַאדלָאס רעקסוועיַאלָאקינ רעקיטכערּפ ַא ןעוועג זיא יוד גָאל
 ןקידלזמילש םענופ לָאר רעד ןיא ֹוָאקרוט סָאנָאי טַאהעג טָאה גנולעטשרָאפ רעד ןיא

 זיא טריפעגסיוא ןוא ,גרעבסָאלש קחצי ןבירשעג טָאה קיװמ ...|לקצַאכ } קינוויזירפ
 ."םירָאמזעלק-הנותח עשיטנעטיוא ךרוד ןרָאוװעג י

 ןיא טריפעגפיוא ווָאקרוט סַאנָאי טָאה (1927) ןעלעדנעמ ןופ טײצרָאי ןטנעצ םוצ
 .מ ןופ רעדיל טימ ,ןטקַא 4 ןיא ,"וויזירּפ; ןופ עיצַאזינעצסניא ענעגייא ןייז עקָארק
 ,עיטריבעג

 טריפעגפיוא וָאקרַאכ ןיא *לַאנָאיצַאנרעטניא רעטירד , בולק ןכרוד זיא 1928 ןיא

 "טַארד רַאפ טסַאּפעגוצ ,שזַאטנָאמ רעטצריקעג ַא --- ,ןטקַא 3 ןיא "וייזירּפ רעד; ןרָאװעג
 קיהמ טימ ןיא ,קנַאלב ןופ סעיצַארָאקעד טימ ,ןיאאמש .כ רעסישזעד םעה ןופ ןזיירק
 "מַארד ַא ךיוא טָאה רָאי ןבלעז ןיא ,ךוטנייפ ךרוד רעדיל-סקלָאפ עטלעטשעגפייונוצ ןופ

 ,לַאװַאק ןוא ןַאמרעבוח ןופ קיזומ טימ ,"וויזירּפפ םעד ט'ויפעגפיוא עציניוװ ןיא זיירק
 ,קַאסוה ַאידעפ ןופ סעיצַארָאקעד ןוא

 "לנורעייפ-עלעדנעמ , ַא תעב ןרָאװעג טליּפשענ לָאמ ןטשרע םוצ ויא *עסקַאט יד;
 ןענייז ךָאנרעד ."ןויצ תרנחא רעד ךרוד (דנַאלגנע) רעטסעשטנַאמ ןיא ,19117-1910 ןיא

 ענייא .עסעיּפ רעטצריקעג רעד ןופ ןעגנוריפפיוא ייווצ ןרָאװעג טכַאמעג 1923 ןיא טשרע
 'ח ןופ ןעמָאנ ןפיוא בולק-רעטעברַא רעוועשטידרעבק םייב עיצקעסמַאריװ רעד ךרזר
 -סָאמ ןכרוד עטייווצ ַא ןוא ,(שטיווָאלדיש -- קיזומ ,ןַאמרעװַארב --- ישוער) *יקסווָאזָאל
 ,"טסינומָאק, בולק-רעטעברַא ןשיייי םייב זיירק ןשיטַאמַארד רעווק

 -םוי-לוש ַא ייב ןרָאװעג טריפעגפיוא ,"תובוט-ילעב עקילָאמַא; נ"א ,ןענייז 1928 ןיא
 ראט טסַאּפעגוצ ןוא ןטינששגסיוא; -- ?עסקַאט יד 4 סענעצס עקינייא שנליוו ןיא גוז
 ,יקסמָאטסַאב .ש ךרודז גנולעטשרָאפד וש ַא

 ןופ טסקעט ןכעלנע ןַא טלעטשעגנעמַאזוצ טָאה (קרָאי-וינ) גרעבדלָאג עשטיא ךיוא
 ."עסקַאט ,/ רע

 -רַאכ ןיא רעטַאעט-הכולמ רעשידיי רעשיניַארקוא רעד טָאה 19287-1927 ןָאזעס ןיא
 ןוא *עסקַאט יד; ןופ ןטסקעט יד טול --- "תובוט-ילעב, עסעיּפ יד טריפעגפיוא ווָאק
 ,(יקצירַאז --- סעיצַארָאקעד) רעטיול םירפא ןופ ישזער ןוא עזַאטנָאמ -- ?וויזירפ רעד;
 -ַאגעג ַא ןגָארקעג טָאה -- ,יקסרימָאבויל .י טביירש -- ,'תובוט-ילעב, לקַאטקעּפס רעד.
 רעקידרעטייוו דעד ןגעוו עגַארפ יד טפרַאשרַאפ רָאג זיב טָאה ןוא ...גנוצַאשּפָא עוייס
 עכעלטע ןיא לקַאטקעּפס םעד טָאה'מ .רעטַאעט ןשהכולמ רעוָאקרַאכ םעניא גנוריפנָא
 ;"רַאוטרעּפער םענופ ןעמונעגּפָארַא םורָא געס

 ַא טריפעגפיוא ווָאקרעצָאלעיב ןיא "ןטילב עטיור, עידוטס יד טָאה רָאי ןבלעז ןיא
 .ןדָאזיּפע 9 ןיא .היפונכ יד , גייא ,ןסעיּפ ייווצ עבלעז יד ןופ שזַאטנָאמ

 ןיוש .רעקילדנעצ יד ןיא שממ דךיז ןלייצ קרע'ו סעלעדנעמ ןופ סעיצַאזיטַאמַארד יד
 עקשיפ, סעלעדנעמ ןופ עיצַאזיטַאמַארד ַא ןרָאװעג טריפעגפיוא קרָאי-וינ ןיא זיא 1895 ןיא
 ַא ןרָאװעג טריפעגפיוא שרדמה-חיב רענָאגרַאמס ןיא זיא 1896 םירוּפ ."רעמורק רעדו
 .שטיוָאניבַאר לארשי ןוא רעטייול .א ךרוד טכַאמעג ,קרעוו םעד ןופ עיצַאזיטַאמַארד

 -סקלָאפ ,רעמורק רעד עקשיפ, ןרָאװעג טלעטשעג 1924 ינוי ןט7 םעד זיא ץשרַאװ ןיא
 עניב רעד רַאפ טעברַאַאב ,םירפס רכומ עלעדנעמ ןופ גָאלָארּפ ַא טימ ןטקַא 3 ןיא | קיטש
 ,"יקסװעלַאנ ףעזוי --- סעיצַארָאק כעד ,ןַאטּפיל השמ -- ישזער : ןַאמסקַאװ בקעי ןופ

 ,רעדניזַאב רערעדעי ,טכַאמעג ןבָאה טעמול ךורב ןוא ווָאלוב ףסוי ןרָאיטקַא יד ךיוא
 ."רעמורק רעד עקשיפ, ןוצ עיצַאזיטַאמַארד ַא
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 -עגפשיוא 1927 רעבמעצעד ןיא ויא סערייא-סָאנעוב ןיא ?גנורעייפ-עלעדנעמ ,, ַא ייב

 ,ךַאליירפ .ש ןופ עיצַאזיטַאמַארד ַא ןיא "רעמורק רעד עקשיפ; ןופ ענעצס ַא ןרָאװעג טריפ

 .(עדַאּפעלַאפ ןויצ"ןב ןופ טליּפשעג *עקשיפ;) ןרעּפלַאה ָאעל --- ישזער

 ןימינבק ,ןסקַא ייווצ ןיא עידעמָאק ַא ןרָאװעג טליּפשעג ךיוא זיא טנװָא ןבלעז םייט

 ַאועס ןופ "ישילשה ןימינב תועסמ, טיול טעברַאַאב ןוא טרינעצס ,"עקוועדַאיענוט ןופ

 גנוטעברַאַאב ןוא ישזער רעד רעטנוא ,ןוא -- (ןרעּפלַאה ָאעל -- לָאר-לטיט ןוא ישזער)

 .?עשטַאילק יד; ןופ רעדליב 5 ןיא ןטנעמגַארּפ ,רעקוצ .נ ןופ

 ."עלעשטנעמ עניילק סָאד, טרינעצסניא 1928 ןיא טָאה עגיר ןיא לוש-טנוָא-ע"ש יד

 ןופ ןטקַא 3 ןיא עייּפָאּפע יד ןעוועג זיא גנוכיירגרעד רעלַארטַאעט ןופ ףמואירט ַא

 קיזומ ,ןישורבָאד .י ןופ רעדיל ןוא גנוטעטרַאַאב ,"ישילשה ןימינב תועסמ,; סעלעדנעמ

 ,א ןופ ישזער רעד רעטנוא ,קלַאפ .ר -- ןעמויטסָאק ןוא סעיצַארָאקעד ,רעזולוּפ ,--

 .- טַאלבדלָאג .מ ,"לרעדנעס, -- ןיקסוז .ב ,?ןימינב; --- סלעָאכימ .ש טימ) יקסויָאנַארג

 "פייא רעד-טָא טימ .*רעטַאעט-הכולמ ןשידיי רעװקסָאמ, ןיא ,("םירפס רכומ עלעדנעמ;,

 רעװקסָאמ} רעד טָאה (ןעגנולעטש ערעדנַא עקינייא טימ יוװ) ילסווָאנַארג ,לא ןופ גנוריפ

 "ער"השורי ןייז ןיא סרעזייוו עשיגָאלָאעדיא יד טקורעגרעביא, רעטַאעט-הכולמ רעשידיי

 ,1935 ,עװקסָאמ ,2 *שיטעוװָאס; ןיא ,ןישַאכ .א) "ןלַאיצַצס ןפיוא ןלַאנָאיצַאנ ןוכ ,רָאוטרעפ

 רַאוטרעּפער ןיא ןבילבעג לקַאטקעּפס ועד זיא ,1927 לירּפַא ןט20 םעד טנפעעג ,(251 יז

 *,ץּפָאריײא-ברעמ ןיא ןלָארטסַאג יד תעב ןרָאװעג טליּפשעג ןוא

 "ישילשקה ןימינב תועסמ/, טריפעגפיוא ענליוו ןיא זיירק רעשיטַאמַארד ַא טָאה 1929 ןיא

 עיווטס-רעטַאעט יד טָאה 1932 ןיא .ווָאסירָאב .ב ןופ ישזער ןוא עיצַאזיטַאמַארד רעד ןיא

 ןימינב ןופ עזייד יד, רעדליב 20 ןיא עידעמָאק יד טלעטשעג ,שודָאל ןיא ,"רימזה; םייג

 .סעמע .כ ךרוד טריזיטַאמַארד ,*|ישילשה ןימינב תועסמ} ןטירדו םעד

 סהידַאנ השמ טריֿפעגפיוא "*ףעטרַא, רעקרָאי-וינ רעד טָאה 1920-1929 ןָאזעס ןיא

 יטָאק .י -- סעיצַאהָאקעד ,רעדיינש ָאנע2 -- ישזער ;ןעלעדנעמ טול *טָאכיק ןימינב;

 רעטייוצ) "ףעטרַא;פ רעד טָאה 1936-1935 ןיא .המצ ןימינב --- עיפַארגָאערָאכ ;רעל

 טיולע ליּפש ַא ,"טאכיק ןימינב , סרידַאנ השמ ןיפ גנוריפפיוא עיינ ַא טכַאמעג (וויטקעלָאק

 ישוער רעד רעטנוא ,ןימָאינעב ןיפ קיזומ טימ ,"םירפס רכומ עלעדנעמ ןופ ןטסקעט יד

 "געמ ףיא רקיע רעד טיובעג זיא (טּפירקסונַאמ ןיא) טסקעט רעד .לטסעמ בקעי ןופ

 ןיפ שזַאּפיט ַא טימ ןדָאזיּפע ךיוא רעבָא טלַאהטנַא רע ,*ישילשה ןימינב תועסמ; סעלעד

 יָארּפ ןיא) רעטיױר רעד :ןענייז ליּפש ןיא ןענױשרַאּפ יד .קרעוו סעלעדנעמ ערעדנַא

 רכומ ,(ענעדיי יד) לרעדנעס ,(בייוו בייז) עדלעז ,טָאניק ןימינב ,(ןליּפש-ןשיווצ ןיא גָאל

 -טעב רעטשהע .,ענעדיײזןצנַארַאמ ,ענעדיי-לגייב ,עטרעיוּפ-לבָאנק ,עקשטינרעקוצ ,םירפס

 רעטירד ןוא רעטייווצ ,רעטשרע ,עטיאבג ,דרעפ סָאד ,גיצ יד ,עקרעלטעב עטשרע ,רעל

 ,קיגסַאװק רעד ,עטַאברָאה יד ,עדנילב יד ,עקשיפ ,גנוי דָאב קישטשנירעטָאק ,רעלקעמ

 .ןעניױשרַאּפ ערעדנַא ןוא סחעלדנעה ,סרעלטעב ,רעיוּפ ,עלעגניי ,עלעדיימ טייווצ ןוא טשרע

 יָאקעד ןָא (לטרעפ ַא טימ העש ַא םורַא) גנולעטשרָאפ יד זיא ןרָאװעג טלעטשעג

 עמרָאפטַאלּפ רעקיּפערט-ייװצ ַא טימ עניב-ןַאטלומיס *רעטעקַאנ, ןימ ַא ףיוא --- סעיצַאר

 סענעצפ יירד יד ןוא גָאלָארּפ, ןופ *ןעגנולדנַאװהַאּפ, יד .םירג ןוא םויטסָאק ןיא זיולב ---

 .ןעלטימ-טכיל ךרוד ןעמוקעגרָאפ ןענייז
 -יינ ןיא (סרעטקַאניײא ערעדנַא ייווצ ךָאנ טימ) גנולעטשרָאפ יד ןעמ טָאה טליּפשעג

 ןשילגנע ןיא ריא סימ טרילָארטסַאנ ךיוא ןוא ,ץניווָארּפ רעטסטנעָאנ רעד ןיא ןוא קרָאי

 ,?רעטַאעט ירָאטרעּפער קיוויסש

 ,5350 זײז "ב"פס ןיא ןפַאש עשידיי סָאד , סליזיימ .נ עז --- םעד ןגעװ *
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 טסוגיוא) ןעלעדנעמ ןופ טיײצרָאי ןט25 םוצ טָאה (ליזַארב) ָאקובמַאנרעּפ"עפיסעה ןיא
 ַא ,"עלעדנעמ 'ר רֵמָא; טריפעגפיוא ןירקמַארד  ןקיטרָאד ןטימ ווָאקרוט טנומגיז (2
 ןופ טלעטשעגנעמַאזצ ,קרעוו סמירפס רכומ עלעדנעמ ןופ ןטקַא 3 ןיא שזַאטנָאמָאנעצס
 -ָאּפס ףלָאוװ-קיציא 'ר ,(רעיופ ַא) אקציר ; טקַא ןטשרע ןיא ןטלַאטשעג .זוָאקרוט טנומגיז
 ןוא עלייב-עיסַאכ :טקַא ןטייוצ ןיא ;עשטַאילק יד .ענעדיי ,רעדניש עלעסָאי 'ר ,קיד
 ,ָאקציר ,עכירעדנעס ,לרעדנעס ,ןימינב ,עיסיג-המחנ ,עשָאוװד-עמיס ,(ךעלדיימ) שירבָאד

 ,שיוויפ רעטיור ,עדנילב יד עיסַאב ,עקשיפ :טקַא ןטירד ןיא ;רעמורק רעד עקשיפ

 ,ןױיי ,ןרעיוּפ ,עטַאטרָאה יד עדייב ,רעטַאברָאה ,רעדנילב ,רעקידעקניה .ךעלדיימ ייווצ

 טנומגיז ןופ טליּפשעג) ס"ומ עלעדנעמ :ןטקַא עלַא ןיא ; סרעלטעב רעדניק ,סענעדיי
 ,ז"הנקי רעטלַא ןוא (ווָאקרוט

 סעלעדנעמ ןופ ןטנעמגַארפ טימ טצונַאב שזַאטנָאמ םייב ךיז טָאה ,ווָאקרוט טנומגיז
 ,"טייצ-םערוטש ןיא,, ,*סמייח 'ר המלש, קרעװ יד .ןופ ןוא ,?םייהַא קירוצ; ,"עלשזנעמ רמאע
 :ךע ,'ןויזירּפ רעדא ,?עסקַאט יד; ,"עלעשטנעמ עניילק סָאד; ,"רעמורק רעד עקשיפע
 טָאה רע ,"לדייא ןוא "ישילשה ןימינב תועסמ/, ,"תורצ עשידיי וצ הלוגס ַאש ,*עשטַאילק
 ,טסקעט-עלעדנעמ םוצ יירטעג ןטלַאהעג ךיז

 "עג טריפעגפיוא ךיוא גנולעטשרָאפ רעד ןופ ןטנעמגַארפ עקינייא ןענייז רעטעּפש
 ,(ליזַארב) ָאריענַאשז עד ָאיר ןיא ןרָאוװ

 (לאישי-ץרא ןיא) "לחואש רעטַאעט-רעטעברַא רעשיאיירבעה רעיז טָאה רָאי ןבלעז ןיא |
 ."רעמורק רעד עקשיטש ןופ גנוריפפיוא יד טײנַאב

 -יױש רַאפ טפָא ןעניד ןוא רענעיילרָאפ ייב טבילַאב ךי 'וא ןענייז ןּפיט סעלעדנעמ
 ױנַאשז םעה ןיא זיא רעלוּפָאּפ סרעדנוזַאב) עניג רעד ףיוא סעיצַאערקרָאלָאס יו רעליּפש
 "...("רעמווק רעד עקשינע

 יד רַאפ ,קירוצ רָאי 13 עּפַאנק טימ ןבירשעג זיא לטסעמ בקעי ןופ גנולדנַאהּפָא יד
 ץטריזינעצסניא סעלעדנעמ טריפעגפיוא רעדנעל ענעדיישרַאפ ןיא ןעמ טָאה ןרָאי עלַא
 : .ק"רעוו

 ןופ טּפָא ןריטינגער שטאק טרוק רעליּפשױש עשידיי רעטנַאקַאב רעד טגעלפ בגא
 יד ָאד ויא'ס ואוו ,"טלעוי יד טרעלקַאב קילארשיק לטיּפַאק םעד ! יעשטַאילק; טעלעדנעמ
 ,ײװָאלָאס םוצ (גָאלָאנָאמ) גנודנעוו עטמירַאב

 יװ ,ךעטַאעט עשיאיירבעה ןוא עשידיי סָאד סָאװ ,ןשרָאפכױא ןוא ןכוזכָאנ ףרַאד ןעמ
 .ןרָאי עטצעל יד רַאפ ןעגנופַאש סעלעדנַאמ ןופ טצונעגסיוא ןבַאה ןרָאכ-סקלָאפ יד ךיוא

 -עגסױרַא ןעמ טָאה *םכילע-םולש ןופ טלעוי ידא גנולעטשרָאפ רעשילגנע רעד ןיא
 רעד ןופ עיסנַארעפנָאק ןימ ַא ןעוועג זיא סָאװ ,דיוב ַא ןיא טלַאטשעג-עלעדנעמ יד טריפ
 / .גנולעטשיָאפ

 עט םענופ ,ןטירד םעד ןימינב, ןֹופ שינעמור ןיא םַארוָארּפ ַא זדנוא רַאפ טגיל סע
 ,ץרַאװש ןאילוי ןוא שטיוװָאקרעב לארשי ןופ טריזיטַאמַארד ,1957-1956 ןָאזעס-ךעטַא
 -עגפיוא ,ןייטשניבור .פ ןוא ןַאמצרַאװש םייח -- קיזומ ,רעלקעס יצירואמ ןופ ישזער
 ,וו ,זַא .א טשערַאקוב ןיא ,סאי ןיא טריפ

 רעקיטרָאד רעד ךרוד ,ןרָאװעג טריפעגפיוא סעלעשודנַא-סָאל ןיא זיא ,1958 ,גנילירפ
 ,"ס'יומ עלעדנעמ ןופ טלעוו יד, רעװַאּפ-רעװַאכ ןופ גנוריזינעצסניא ןַא ,"שביב -סקלָאפ,
 ןוא ןטקַא ייווצ ןיא ליּפש ַא .ווָאראטאלאז .מ ןופ --- סעיצַארָאקעד ,חמצ ןימינב --- ישזער
 ןיא ןעוועג טקורדעג זיא (ןטפירש סמירפס רכומ עלעדנעמ ףיוא טריזַאב) "סענעצס ר
 ,1958 ןופ 2 ןוא 1 1"נ יד ןיא ןוא 1957 ,10 'נ ,"רוטלוק עשידזי;

 -ןײרַא טָאװ'מ ואוו ,"עשטַאילק יד, סעלעדנעמ ןרָאװעג טמליפרַאפ זיא 1939 ןיא
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 ךרוד ןרָאװעג טלעטשעג זיא םליפ רעד ."רעמורק רעד עקשיפ, ןופ ףָאטש ןטכָאלפעג

 דוד ןוא "רעדלעפ ענירגע טנייבשריה ץרפ טריפעגפיוא טַאהעג טָאה סָאװ ,דיואוו סעל

 רעליּפשיוש רעשידיי רע ןעוועג זיא רעסישזער-טימ ןייז ,"דימש רעד לקנַאי, סי יקסניּפ

 "ורק רעד עקשיפ -- ושָאטַאּפָא דוד :טליּפשעג ןבָאה ןלָאר-טפיוה יז .,רישעק רָאזיזיא

 .רכומ עלעדנעמ -- רישעק רָאדיזיא ןוא לדָאה עדנילט יד -- ילרעוועב ןעלעה ,רעמ

 .רעװַאּפ -רעוװַאכ --- טיירגעגוצ טָאה איראנעצס יד .םירפס

 -עג/ םליפ רעה טָאה ,10 'נ ,1957 ,"רוטליק עשידיי, ןיא טביירש סיטַאמ דוד יו

 ,עשידיי יד טנכערעגנײרַא ,עסערּפ יד .עקירעמַא ןיא עמַאנפיוא עטוג ַא רעייז ןגַארק

 "םליפ ןרַאפ רעטרעוו-ביול זיולב טָאהעג טָאה ,"לַאנרושז-ןגרָאמ, םענופ טַאנטױא ןטימ

 ויא לדָאה המותי רעדנילב רעד טימ ןַאמָאר סעקשיפ; ; טנָאטַאב טָאה ןילדע םַאיליוװ

 "יזָאד רעד יא םליפ ןיא ךיֹוא .רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא עטסנעש יד ןופ רענייא

 ,גנולדנַאה ןופ לייט ןרעדנוזַאב םעד קנַאדַא .ןייש שילידיא ןעמוקעגסױרַא ןַאמָאר רעק

 ערעדנַא ךיוא טָאה םליפ רעד .טנגוי רעד ייב ןעמענסיוא קרַאטש *עשטַאילק יד, טעװ

 טיג סָאװ ,טנורגרעטניה רעלַאצ ָאס ַא א נולד נַאה רעד ןיא ָאד זיא םליפ םעניא .תולפמ

 ,רעבמעטּפעס ןט28 ,*גָאט) "ן יוא קילב סעלעדנעמ ןופ טסייג םעד לסיבַא רעביא

9), 

 סע .סיוא ךיז טנכייצ ?עשטַאילק, ועד ןיא עפירט עצנַאג יד, :טקידנערַאפ ןילדע

 ץנַאג ַא םורַא ןוא טורַא זיא רעװַאּפ-רעוװַאכ ןופ ָאירַאנעצס יד זַא ,ןבעגוצוצ ךָאנ טכיילב

 ."ןעלפערט ןוא קיטפַאז ןענייז ןגָאלַאיד יד .,עטוג

 קרָאי-ןנ/ יד ןבעגעג ןבָאה *עטשטַאילק יד, םליפ ןגעוו גנולדנַאהּפָא ערעטיירב ַא

 בילוצ קיטכיוו לעיצעּפס זיא םליפ רעד. :ןבירשעג ,ןרעדנַא ןשיווצ ,טָאה סָאוו ,?סמיַאט

 "עג יד סָאװ ,םעד ףיוא טקוקעג טינ .םוטנדיי-טלעוו ןרַָאפ גָאֹונֶא ןקידנקיטומרעד ןייז

 טמערָארַאפ ַא ןיא ה"י ןט19 ןופ ןרָאי רעקיצכַא יד טימ ןָאט וצ טָאה םליפ םעניא עטכיש

 -נַאגרַאפ רעד ןיא ןדייל יד ןשיווצ לעלַארַאּפ ַא ןעיצ רעבָא ןעמ ןָאק ,לטעטש שיליוּפ

 -טיה יד ןופ רָאי ןטשרע םעניא ןרָאװעג ןבירשעג זיא סָאד| גָאט וצ טנייה ןוא טייהנעג

 טגָאז ס"ומ עלעדנעמ רעקשטיטלַא רעקיזנריּפָאזָאליפ רעקיטומטוג רעד יוװ ,| תוחיצרירעק

 .עקׂשיפ ןקידנעקניה םעד ןוא לדָאה עדנילב יד ,קלָאפרָאּפ עגנוי עטלפייווצרַאפ סָאד יא

 ,רעבמעטּפעס ןט28) * . . .קלָאפ רעייז ןוא ייז רַאפ גנונעפָאה טימ ןדָאלעג זיא טפנוקוצ יד

9, 

 "נייא םעד רַאפ ןעגנַאזעג"ביול טימ ןפורעגּפָא ךיז ןבָאה רעקיטידק-םליפ ערעדנַא ךיוא

 ,ןעגנוטַאש סעלעלנעמ ףיוא טיונעג ,םליפ ןקיצ
 סעד ןיא לטיּפַאק טנַאסערעטניא ַא רעמיז זיא רעטַאעט עשידיי סָאד ןוא ס"ומ עלעדנעמ

 .רעטאעט ןשידזי םענופ עטכישעג רעד ןיא ןוא ןעלעדנעמ ןופ ןבעל



 גָאטנרױבעג ןטס75 םעלעדנעמ ןופ גנודעייפ יד
 / 1910 ןיא סעדָא ןיא

 טלעװ רעד רעביא גָאטנריױבעג ןטס775 סעלעדנעמ ןופ גנורעייפ-לבוי רעד ןגעוו
 ,עסערּפ רעד ןיא ןטכירַאב ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ טייצ ןייז ןיא ןענייז סעדָא ןיא ךיוא ןוא
 -ייב ןענייז סָאװ ,יד ךרוד ןבעגעגרעביא ךיוא ןענייז ןעגנורעייפ יד ןופ ןעגנַאלקּפָא ןוא

 | | | ,סמוקפיונוצ יד ףיוא ןעוועג

 ןכרוד ןבירשעג ,סעדָא ןיא בוטיטוי-ייליבוי םעד ןופ גנורעדליש ַא ָאד ןעגנערב רימ
 רךימ ,טיײצרָאי ןטס-20 סעלעדנעמ וצ ,1947 ןיא לַאפיינש .ש רעביירש ןשידיי ןטסואווַאב
 זיא רע .זדנוא ייב טיהעגפיוא ךיז טָאה סָאװ ,טּפירקסונַאמ ַא ןופ גנובײרשַאב יד ןקורד
 ןַאד טָאה לַאפיינש .ש ואֹוו ,עװקסָאמ ןופ ןרָאװעג טקישעגוצ ודנוא קירוצ רָאי 12 טימ
 ,טבעלעג

 ליליבוי סעלעדנעמ ףיוא סעדָא ןייק עשרַאװ ןופ קידנרָאפ, : טלייצרעד לַאפיינש ,ש
 רעקרָאי-וינ רעד ןופ ןוא ?דניידפ רעד, גנוטייצ רעװעשרַאװ רעד ןופ רעייטשרָאּפ ַא יו
 ,ןעגנוטייצ רעסעדָא עטצעל יד טפיוקעגנייא געוו ןפיוא ךיא בָאה ,?טײהרָאװע גנוטייצ
 וצ ,ןביײהנָא טלָאזעג ךיז טָאה ייליבוי רעה ןעוו ,גָאט םעד ןיא ןענישרעד ןענייז סָאװ
 טינ ןליפא ,ייליבוי "סנדיז, ןגעוו ןענופעג טינ טרָאװ ןייק טרָאד ךיא בָאה רעדנואוו ןיימ
 אי ןענייז ןעלעדנעמ ןגעוו ןעלקיטרַא ."ןגרָאמ טוג, גנוטייצ רעשידיי ועסעדָא רעד ןיא
 .טרָאװ ןייק םעד ןגעוו --- ייליבוי ןייז ןרעוו טרעייפעג טעװ סע ואוו ןוא ןעוו רעבָא ,ןעוועג
 רעד ,קינלאשטאנָאדַארג רעסעדָא רעד זַא ,טסואוורעד ךיז ךיא בָאה ,סעדָא ןייק קידנעמװק
 . .ייליבוי םעד ןרעייפ ןביולרעד טלָאװעג טינ טָאה וװָאשטַאמלָאט לארשי אנוש רעטסואזוַאב
 | . .גנורעייפ-יילבוי רעה ןגעוו העידי ןייק ָאטשינ זיא רַאפרעד

 םעד ןעלעדנעמ ןופ ייליבוי רעקירַאי-75 רעד ןעמוקעגרָאפ זיא עױעפסָאמטַא ַאזַא ןיא
 ,רָאי 1910 רעבמעצעד ןט-6

 ,טנוװָא קיטנוז טינ רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ בוט-םוי רעד ךיז טָאה ןביוהעגנָא
 ,לַאקַאל ןכעלטנפע ןַא ןיא טינ ןוא ,גָאטײב קיטנוז רָאנ ,טמיטשַאב טַאהעג טָאה ןעמ יוי
 | ,םייח רעד ןיא ?ןדייז, םייב רָאנ

 עג ןוא תודבח עלַא ןופ ,סעדָא ןשידיי םענופ רעטערטרַאפ םיא וצ ןענייז ןעמוקעג
 -רךעד יד יוװ ױזַא ,טעטש ערעדנַא ןיפ רעייטשרָאפ עקינייא ,רעביירש רעסעדָא יד ,ןטפַאשקעז
 .ןרָאװעג ןעמוקַאבסױרַא טינ ץלַא ךָאנ זיא ייליבוי םעד ןרעייפ וצ שינעביול

 ,לופ ןעוועג לָאז רעד ןיוש זיא ,לַאז ןיא ןיירַא יורפ ןייז טימ זיא "עדייז; רעד תעב
 ךיז טָאה "עדייז, רעד .טייקליטש עכעלרעייפ עטנַאּפשעג ַא ,ליטש ןרָאװעג זיא'ס

 -רָאּפ עטלַא סָאד טָאה ןייש-ךעלרעה .יורפ עקשטיטלַא ןייז םיא ןבעל ,שיט םוצ טצעזעג
 -טייו רעד ,ןדייז םענופ ץייר רעכעלטננוי רעד ןוא רעטלע עפיט יד .ןעזעגסיוא קלָאפ
 ןשטייגק עפיט יד ןוא גנַאג רעצלָאטש רעד ,ןגיוא עקידנצילב יד ןוא ּפָאק רענרעבליז
 זיירג ןגנוי-קיביא םעד רעביוצ ןוא ןח רעדנוזַאב ַא טָאה ץלַא סָאד -- ןרעטש ןפיוא
 סָאװ ,רענייא ...ןרעװ טַא; טנָאקעג טינ ןוא טקוקעג ןבָאה "דעלקינײא , יד .ןבעגעגוצ
 ַא ןוא ןרָאװעג לַאטנעמיטנעס זיא ,רעטקַארַאכ ןטסעפ-ןזייא ןייז טימ טסואווַאב ןעוועג זיא
 ,ןזיװַאב ןגיוא ענייז ןיא ךיז טָאװ רערט

181 
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 ,טונימ עכעלטע טדעשיודעג טָאה טייקליטש עקידנריר יד

 "ןדיע םעד טגנַאלרעד טָאה רע .טגָאזעג קילַאיב .נ .ח טָאה טרָאוו עטשרע סָאד

 "רעד זיא סָאװ ,שיאיירבעה ףיוא ןטפירש סעלעדנעמ ןופ דנַאב ןטייווצ םעד --- חנתמ ַא

 ,ייליבוי םוצ ןעניש

 רעביא זיא דרעוװש יד ןעוו, ,טייצ רעמַאזיורג רעד ןגעוו טדערעג טָאה קילַאיב .נ .ח

 .ןעגנַאהעג ּפעק סנעמעלַא רעזדנוא

 טסירגַאב טָאה רעכלעוו ,עדער סגורפ .ש ןופ ןעוועג עדייז רעד זיא טרירעג קרַאטש
 עדער ןייז טָאה גורפ .ש .טּפַאשלעזעג רעשירַארעטיל רעסעדָא ןופ ןעמָאנ ןיא ןעלעדנעמ
 סלַא ןעקנָאשעג רימ רע טָאה עדער ןייז ןופ לַאניגירָא םעד .ריּפַאּפ ןפיוא טיירגעגוצ
 .סעדָא ןיא טכַארברַאפ ןבָאה רימ סָאװ ,געט רָאּפ יד ןופ קנעדנָא

 :עדער סגורפ .ש זיא טָא

 ! בקעי םולש "רע

 -יל רעשידיי רעצנַאג רעד רַאפ בוטיםוי רעסיורג ַא זיא רעכלעוו ,גָאט םעד ןיא

 רימ ןענייז ,קלָאפ ןשידיי ןצנַאג םעד רַאפ בוט-םוי רעביל ַא ןוא רעסיורג ַא ,רוטַארעט

 ןוא דיירפ טימ טפַאשלעזעג רעשירַארעטיל רעסעדָא רעד ןופ ןעמָאנ םעניא ןעמוקעג
 רָאנ ,ןָאטנָא דובכ ךייא טינ רימ ןענייו ןעמוקעג ןוא .,ןגָאז בוט-לזמ ךייא עביל טימ
 רערעייט ,ןָאטעגנָא זדנוא טָאה ריא סָאװ ,דובכ םעד רַאפ ךייא ןעקנַאדַאב סייח ןוא ףיט
 רעד !ןיינ -- ,רעטכיד ,רעלטסניק ,רערעזדנוא טעָאּפ-סקלָאפ רעקיצרַאהביל ,רעלטסניק

 םעד ךרוד .ןעוועג זדנוא ייב ריא טייז ףשכמ רענעטלעז רעד ,תפומ-לעב רעטסערג
 -עגכרוד עלעגעטש ַא רעטשרע רעד ריא טָאה דלַאוו ןשידיי ןטכשוחרַאפ ,ןטפושיכרַאפ
 -קָאטש ןיא .ןרָאװעג ךַאילש רעטיירב ןוא רעסיורג ַא זיא עלעגעטש םענופ ןוא ,ןטָארט
 -טעמס רעקסנַאצבאק יד רעביא ,סעטָאלב רעקטּפולג יד רעביא ריא טייז טכענ ערעטצניפ
 סעטנַארט ןוא סעטַאמש עשידיי .,ןכָארקעגמורַא טנַאה רעד ןיא לדנרעטמַאל ַא טימ סעקינג
 ענעגרָאברַאפ ,טבעוועג טעמַאס ןוא דייז עטסלדזיא יד ריא טָאה סעטַאמש ןופ ןוא ןבילקעג
 סָאד ךייא טָאה טנױלַאב ןוא ,טלדנַאװרַאֿפ לרעּפ ןוא ןטנעמיד עלעה ןיא ןרערט עשידיי
 ,טעּפמיא רעשידיי רעד ,למוט רעשידיי רעד :טגָאמרַאֿפ סע סָאװ ץלַא טימ קלָאפ עשידיי
 -גניר ,ןטייז עלַא ןופ ןעייג ןוא ןעייג תומ-תמיא ןוא דיירפ ,טיונ ,תורצ יד ,שפניתמגע רעד

 ערעייא ןופ ןעלטיּפַאק ענעדלָאג יד קירוצ ןוא ןיה ןרעק ,ןשימ ,ןרעטעלב ,םורַא ךייא ןעל
 גנונעפָאה ןוא טסיירט ןופ םָארטש ַא ןוא ,תוישעמ ענעבירשעג לַאג טימ ןוא טולב טימ

 טלָאז םימי ךיראמ .המשנ עשידיי ענעכָארבעצ עטקנערקעגסיוא יד טיינַאב ןוא טשירפַאב
 ,סיו רעייא ךָאנ ןרַאג ןשטנעמ תורוד עצנַאג !שטנעמ-רעדנואוו רעקיטכיל ,ןייז ריא
 ,לכיימש ןקיטכיל ןליטש רעייא ךָאנ ,ץפיז ןשידיי ןפיט רעייא ךָאנ ,טרָאװ שידיי םערַאװ
 .."?!וינעדייז ,ןייז ריא טלָאז םימי ךיראמ

 טלָאװעג טָאה רענייא רעדעי טעמכ ןוא .רענדער ליפ ךָאנ ןטָארטעגסױרַא ןענייז סע
 ..סוחי סעלעדנעמ ןיא ךיז ןביײרשנײרַא ,ןדייז ןייז רַאפ זיולב ןעלעדנעמ ןכַאמ

 , .הלכשה י יציפמ הרבחפ רעד ןופ תילוגרמ השנמ רעטלַא רעד טָאה קיניזפרַאש ץנַאג
 טלָאװעג רענדער יד ןופ ליפ ןבָאה טסיזמוא זַא ,טקרעמַאב ,טניירפ רעטלַא ןַא סעלעדנעמ
 עלעדנעמ ...?עשטַאילק, רענדיב סעלעדנעמ ףיוא ןעגנעהנָא ךעלקעּפ ערעייז דלַאװג טימ
 ןוא .ןעעז ןליוו ייז סָאװ ,סָאד ןעלעדנעמ ןיא ןעעז ייז רָאנ ,ןליוו ייז סָאװ ,סָאד טינ זיא
 -עג ןעלעדנעמ טָאה ןוא ןויסנ םעד ןייטשייב טנָאקעג טינ ךיוא תילוגרמ .מ טָאה ךָאד
 ..."זולכשה-יציפמ;, רעד ןופ *ךעלקעּפ, יד ןעגנעהנָא טוואורּפ

 ךיא, :רעגייטש ןייז ףיוא טרעפטנעעג עלעדנעמ טָאה ןעגנוסירגַאב עלַא יד ףיוא

 בָאה ךיא זַא ,טרירעג ליפ ױזַא ףיוא --- ,טגָאזעג ןרעדנַא ןשיװצ רע טָאה -- ,טציא ןיב
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 טשינ ךיא בָאה ,טנַאקַאב זיא רימ לפיוו ףיוא ..ןדייר וצ ךייא טימ טייקכעלגעמ יד טינ

 ,ןייז טינ לָאז יז סיורג יוװ ,ןָאזרעּפ ַא ןופ בוט-םוי םעד ןרעייפ ןלָאז ןדיי זַא ,טנגעגַאב
 ןייק ךיוא ןעמ טָאה -- ,יכיימש ַא טימ טגָאזעג עלעדנעמ טָאה -- ,ןונבר השמ וליפא
 סָאד ,הרותהםויס ַא טכַאמ ןעמ ןעו ? דיי ַא טרעייפ ןעוו ...טגנַאלרעד טינ ןסערדַא
 סָאד . .תישארב ןופ דלַאב ןָא טביוה ןעמ ןוא טקידנע ןעמ ,טינ טקידנע ןעמ ,טסייה
 ךלַאב זומ ןוא עדנע זיא'ס רעכלעוו ַא וצ טריפעגוצ בָאה ךיא .,בוח ןיימ זיא עבלעז
 ..*בױהנָא ןופ .תישארב ןופ ץלַא ןביױהנָא

 טָאה ,קיטנוז ןביוהעגנָא ךיז טָאה סָאװ ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ בוט-םוי רעד
 ןעגנורעייפ-ייליבוי יד זַא ,ןעוועג טרעשַאב טינ זיא סע .טַאהעג "דעומה:לוח,: ַא ךיוא
 לקיטש ַא ןעמוקַאב ןעמ טָאה ךָאװטימ טשרע .טרעטשעגמוא ,תוקספה ןָא ןעיצ ךיז ןלָאז
 ."אדעסעב. בולק ןיא טעקנַאב ַא ןענעדרָאוצניא אווטסלאשטאנ רעסעדָא ןופ שינעביולרעד

 :"וינעמ,-עלעדנעמ ַא ןופ ןענַאטשַאב זיא טעקנַאב ןפיוא הדועס יד

 ,ז"הנקי רעטלא אלא -- -- -- ייט
 ,תורצ עשידיי וצ הלוגס ַא -- -- -- ןפנָארב
 ,רעמורק רעד עקשיפ --- -- -- שיפ

 ,תומהבה רפס -- -- -- שיילפ
 ,שינערעקרעביא יד --- -- -- קַאינָאק
 ,השעמ עטלַא יד ,תורצ ןיא טכַאנ ַא -- -- -- ןטסָאט

 ,בקעיב תחנ אל -- -- -- סעדער
 רעטייוו ױזַא ןוא

 סָאװ ,ןעמַארגעלעט-סגנוסירגַאב ךס ַא ןרָאװעג טכעלטנפערַאּפ ןענייז טעקנַאב ןפיוא
 עג טָאה קורדנייא ןקרַאטש רעדנוזַאב ַא .רעדנעל ןוא טעטש ליפ ןופ ןעמוקעגנָא ןענייז
 ןבָאה עכלעזו ,"ריביס ןייק עטקישרַאפ עּפורג, ַא ןופ םַארגעלעט-סגנוסירנַאב ַא טכַאמ
 ,ןפַאש סעלעדנעמ ןופ טיידַאב ןוויטערגָארּפ ןלָאיצָאס םעד טנָאטַאב

 -קַארַאכ ןשיריטַאס ןוא ןשימעלָאּפ ַא ןגָארטעג בור'ס ןבָאה טעקנַאב ןפיוא סעדער יד
 -מַאעג רעפרַאש ךָאנ ךיז לָאמַארעדיוװ ןבָאה ןרעגַאל ענעדיײשרַאפ ןופ רענדער יד .רעט
 .עלעדנעמ רקיע רעד רעהעג ייז ופ .רעמעוו : טרעפ

 ; טגָאועג ,ןרעדנַא ןשיווצ ,טָאה קילַאיב .ג .ח

 ּפָאק ַא ןנעװשמורַא רע טעז ,ןפָאלש ךיז טגייל רע ןעו ; טלייצרעד עדייז רעד --
 ןבָאה ןייז-ילכ ליווצ .םיא רעביא ןבעווש רעגניפ עבָארג עטמירקעגסיוא סָאװ ,ףוג ַא ןָא
 -רעד טנַאקעג טינ טָאה ליומ סָאד סָאװ ,סָאד .רעגניפ ןבָארג םעד ןוא זָאנ יד --- רימ
 טרעוו עטנָאזרעד-טינ סָאד ןוא זָאנ רעד טימ םירק ַא -- ,טדערעד זָאנ יד טָאה דיר
 ײב טבירש ןעמ .רעגניפ ןבָארג םעד -- ?ןייזיילכ, ןטייוװצ םעד ןבָאה רימ ,טגָאזעג
 -ירק ןעמ טביירש ענליוו ןיא ,"רעגניפ ןבָארג, ןטימ קיטסירטעלעב עשירַאװ ןיא זדנוא
 5יװ ,"רעגניפ ןבָארג, ןטימ רימ ןליװ ךיז ןעיירפ וליפא ןוא "רעגניפ ןבָארג, ןטימ קיס
 א זיא עדייז רעד ...ךעלקיטש ףיוא ןסיירעצ ןעלעדנעמ "רעגניפ ןבָארג, ןטימ . ..ןעמ
 סע ,טינ ךיוא םיא | סע טרַא ,ךיא ןייז ןופ עלעקיטש ַא רעוו טּפַאכרַאפ .ןרתוו רעסיורג
 . ."ןביילב םיא רַאפ גונעג ךָאנ טעוו

 .סיוא טמוק "ןדייז, ןפיוא םיחבש עלַא יד קידנרעהסיוא זַא ,טקרעמַאב טָאה גורפ .ש
 ןיא ןעּפ יד טָאה רע .ןעמוקעגנָא רעש ױזַא טינ רָאג טעברַא ןייז זיא ןעלעדנעמ זַא
 ארוב רעד יוװ ,רעגייטש ַא ,ןבירשעג ןרעדנַא םעה ךָאנ ךוב ןייא טָאה ןוא ןעמונעגו טנַאה
 קיטמיל ןוא (ןרעו לָאז קיטכיל) "רוא יהי, טגָאזעג טָאה רע .ןפַאש אב טלעוו יד טָאה
 סָאד ןוא ןעגנוזעג טָאה עלעגייפ סָאד ןֹוא ,עלעזערג ץָארּפש ,עלעעגייפ גניז .,ןרָאװעג זיא
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 טשינ זיא ןדייז םעד זַא ,יינרעד רעבָא טסעגרַאפ ןעמ . .טצָאוּפשעגטױא טָאה עלעזערג
 טכַאמעג בורח רע טָאה טלעװ ןייא טינ ,ןפַאשַאב וצ טלעוו ןייז ןעמוקעגנָא גנירג ױזַא
 רעשידיי רעד ןופ רעפעש רעתמא ןַא .טלעטשעגּפָא טלעו רעד ףיוא ךיז טָאה רע זיב
 -עג ךַארּפש ַא רע טָאה והובו והות ַא ןופ .שטיװָאמַארבַא בקעי םולש זיא רוטַארעטיל
 דע .ןזָאלבעגנײרַא המשנ עקידעבעל ַא רע טָאה רעּפרעק-ךַארפש ןטלַאק ַא ןיא ,טעדליב
 זַא ,טזָאלעג טינ ןוא ןטָארטעגסױא געטש ַא דלַאו ןשידיי םעד ןיא רעטשרע רעד טָאה

 לטעטש ןייא ןופ ןרָאפעגמורַא "דיוב , ןיא זיא עלעדנעמ ...ןסקַאוװרַאפ לָאז געטש רעד
 ,הלילח ,ןלָאז ךעלקינייא ענייז ידכ ,ןטסרָאיו טימ טלעטשעג סעּפולס טָאה ןוא ןטייווצ ןיא
 : .ןרעוו טעשזדנָאלברַאפ טינ געוו ןיא

 :עלהשעמ ַא טימ טרעפטנעעג סעזער יד ףיוא טָאה עלעדנעמ
 עטָאלב ןיא זיא ןגָאוו-ןוא-דרעפ ַא יוװ ,ןעזעג בָאה ןוא ןעגנַאגעג געוו ןיא ןיב ךיא-.

 ןוא ןעגנַאגעגוצ רעטנַאקַאבמוא ןַא זיא .ןכירקסיורַא טנַאקעג טינ טָאה ןוא ןעקנוזע גניײרַא
 זיא ןגָאוו ןטימ דרעפ סָאד ןוא ,תוחוכ ענייז עלַא טימ ןָאטעג ּפוטש ַא ןגָאװ םעד טָאה
 קוק ַא טינ וליפא טָאה רעבײרטנָא רעד .ןדנואושרַאפ ךיילג זיא ןוא סױרַא עטָאלב ןופ
 . ."ןָאטעג ּפוטש ַא ןגָאװ םעד טָאה סע רעוו ,ןבעגעג

 ךיז ןטכַארטנײרַא רעפיט ןלָאז ייז ;ךעלקינײא יד ןשטנואזועג טָאה עדייז רעד ןוא
 ..טפנוקוצ ןוא טראוונגעג ,רבע ןשידיי םעד ןיא

 ןבָאה עקירעמַא ןיא ןסַאמ עשידיי יד ױזַא יו ,טלייצרעד ךיא בָאה עדער ןיימ ןיא

 -נָא רעילוּפאק ַא ןבעגעג עלעדנעמ רימ טָאה ,קרעוװ ענייז ןוא ןדייז םעד ןצעש ןֹוא ביל
 ןוא קרעװ סעלעדנעמ סױרַא טיג ןעמ ...קרַאטש רעייז ?ןצעש}, ייז ,ָאי : שינערעהוצ
 ..!טינ רַארָאנָאה הטורּפ ןייק םיא טלָאצַאב ןעמ

 .שיסור ןוא שיאיירבעה ,שידיי טדערעג ןבָאה רענדער יד
 .עגסיוא ךיז טָאה רע .קישטנַאמרעגנוי ַא ןעוועג ןַאד ךָאנ זיא יקטניטאבאשז .,לוו

 ,ךַארּפשסױא רעשידרפס רעד ןיא ןטלַאהעג רע טָאה עדער ןייז .שיאיירנעה ןדייר טנרעל
 בָאה ךיא ,ּפָאק ןטימ ןָאטעג לקָאש ַא טָאה ןיא רעוא ןַא טציּפשעגנָא טָאה עדייז רעד
 "םולכ ןיבמ וניא אבסה, :ןיקסניטאכאשז וצ טקרעמַאב טָאה קילַאיב .נ .ח יו טרעהעג

 -- -- :- ,(טרער ריא סָאװ טשינרָאג טיײטשרַאפ עדייז רעד)
 :טנגעועג רימ טימ ךיז טָאה עלעדנעמ עכלעוו טימ ,רעטרעוו יד ךיז ןָאמרעד ךיא

 ןיא ןענָאמרעד ךימ ןלעוו עניימ ךעלקינייא יד זַא ,המילש הנומאב ביולג ךיא ---
 ןופ ןָאטעג ּפוטש ַא ןגָאװ םעד טָאה'ס עוו ,םעד ןענָאמרעד ןלעוװ ייז .. .ןטייצ ערעיירפ
 | 0 ..עטָאלב רעד



 ןכַארּפש ערעדנַא ףיוא טצעזעגרעביא ,קרעוו סעלעדנעמ

 ץרפ .ל .י ,רעלטייצטימ ערעגניי ענייז ,רעביירש עסיורג ייווצ יד טימ ךיילגרַאפ ןיא
 -נַא ףיוא ןרָאװעג טצעזעגרעביא רעקינייו םירפס רכומ עלעדנעמ זיא ,םכילע-םולש ןוא
 ,שידיי ליפוצ זיא עלעדנעמ .ףיורעד ןוויטָאמ ןוא תוביס ָאד ןענייז רעכיז .ןכַארּפש ערעד

 ןיא ,ליטס ןשידיי-ףיט םעד ןיא טגיל ןפַאש ןייז ןופ זוריבג ןוא חוכ רע ןוא ,ךעלשידיי
 ןַא ףױא טצעזעגרעביא טרעװ סע ןעוו ,ליפ טרילרַאפ סָאװ ,טפַאשרעטסיײמ-ךַארּפש ןייז
 רַאפ שוה ןפיט ןייז טימ ,טָאה אפוג עלעדנעמ זיולב ,ךַארּפע רעשידיי-טשינ ,רערעדנַא
 -רַאנגייא ןַא ףיוא של ןשידיי ןייז ןסיגרעביא קיטכערּפ ױזַא טנָאקעג .,ךַארפש רעד
 ןפורעגנָא 5 ךעלפע ןרט ױזַא טָאה קילַאיב .ג .ח סָאװ ,ךַאוּפש-עלעדנעמ רעשיאיירבעה רעקיט
 םעד ךַאוּפש רערעדנַא ןֶא ךיא ןבעגוצרעביא טושּפ ױזַא טשינ זיא סע .חסונ-עלעדנעמ
 -ליוש ענייז ןיא טכיודרבעג עלעדנעמ סָאװ ,ןצנוק ןוא ךעלעשטיינק עלַא יד ,ןח ןרעדנוזַאב
 .ןסעומש ןוא ןעגנורעד

 .ןעלעדנעמ ןופ קרעװ יד תונושל ענעדײשרַאפ ןיא טצעזעגרעביא ןענייז ךָאד רעבָא
 ,םרָאפכוב ןיא ןענישרעד ןענייז סָאװ ,קדעוו עצנַאג ןגעוו טציא ןדער רימ

 -נָא) ייירב ענייז ןופ ןעעז רימ יו ,ןרָאי ענייז עלַא אפוג עלעדנעמ טָאה דָארג ןוא

 "ץערעטניא קרַאטש ךיז ,(קירוצ רָאי 92 ןופ ןל אמיק ַא -- ,1867 רָאי ןיא ךָאנ ןביוהעג
 ליפ רימ ןבָאה םעד ןגעװ .ןכַארּפש ערעדנַא ףיוא קרעװ ענייז ןצעזועביא טימ טריס
 -נעמ .ערעדנַא ןוא יקסנַא .ש ,וואנאטזעב .ּפ ,קָאטשניב .ל וצ ווירב ייז ןיא לַאירעטַאמ
 -עלק ,רעביירש רעשיליופ רעטסואווַאב רעד סָאװ ,ץלָאטש סרעדנוזַאב ןעוועג זיא עלעד
 ,עיפַארגָאיבַאטױא ןייז ןיא טביירש דע יו -- ,"הדילמו ןטבמ טסירק ַא; ,אשאנוי סגעמ
 -יינ רַאּפ יטלַאהעג טָאװ עלעדנעמ .שיליוּפ ףיוא קרעוװ ייווצ ענייז טצעזעגרעביא טָאה
 ןגעו טביירש רע סָאװ ,םעד טימ ןענעקַאב רעטנעענ ךיז ןלָאז ןדיי-טשינ ךיוא זַא ,קיט
 | | ,ןבעל ןשידיי

 .ועגנופַאש סעלעדנעמ ןֹופ ןעגניצעזרעביא ןופ המישר ַא רעטייוו ָאד ןעגנערב רימ

 טשינ ,עלופ ןייק טשינ זוגישר יד ןיא רעכיז .םרָאפכוב ןיא טכעלטנפערַאפ ןענייז סָאװ
 ?עורעכיא ךָאנ ןגעוו טסייו סע רעוו ןוא ,ןצנַאגרעד יז ףרַאד ןעמ .עקידנּפעשסיוא ןייק
 דנאיבָאטיױא ןייז ןיא ,אפוג עלע דנעמ ,בנא ,ןלייטטימ זדנוא לָאז ,םרָאפכוצ ןיא ןעגנוצ

 ד זיא סָאװ ,גנוצעזרעכיא ןַא ַא ענייא ךרודַא טזָאל ,(1889 ,"יתודלותל תומישד;) עיפ
 -רַאַּפ עשיפַארגָאיבַאטױא ענייז ןבירש עגנָא טָאה רע רעדייא רָאי 20 ַא ,1862 ןיא ןעניש
 ,ןעגנונעכייצ

 : ןכַארּפש יד טיול רדסּכ ןייג רימָאל

 סעלעדנעמ עיסור ףיוא טצעזעגרעביא קָאטשניב ,ל טניירפ ןייז טָאה -- לכ םדוק
 רעד טימ 1868 ןיא גריברעטעּפ ןיא ןענישרעד זיא סָאװ ,"םינבהו תובאהש גנולייצועד
 -נטמ סָאװ ,ךוב םוצ עדעררָאפ ַא ןבירשעגנָא טָאה רעכלעוו ,אקנעשטערטסעפ .נ ןופ ףליה
 ןיא ןבירשעג ,ווירב יד עז) ןרואוורָאפ ליפ ןוא סורדרַאפ ריא ןופ טַאהעג טָאה עלעד
 רימ ןבָאה ווירב ַא םענייא ןיא .(רעטייוו ןוא 84 זיז ,קָאטשניב .ל וצ 1868-1867 ןרָאי יז
 רעד ןגעװ ןוא ללכב ריטַארעטיל ןגעוו ןעלעדנעמ ןוֿפ ןעגנוגָאזסױרַא עטנַאסערעמניא
 ַאוַא ,לשמל ,טָא .טרפב --- ,ןדיי-טשינ רַאפ ןצעזרעכיא טייג ןעמ טָאו ,רוטַארעטיל רעשידיי
 -בא רֶעֹד ןופ קעװַא זיא רוטַארעטיל יד ןעוו ,טייצ רעקיטנייה ייב..,, :טרָאװ ןימ
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 וצ טינ ךיז טמעש יז ןוא ,ןבעל עכעלקריוו סָאד ןעלדנַאהַאב וצ ידכב ,טײקטקַארטס
 טימַאב רוטַארעטיל יד ןעוו ,ןטייצ עקיטנייה ייב ,.וװ .זַא .א ןקימלַאק ; ןריקשַאב ןרעדליש
 ךיז ןעניפעג סָאװ ,רעקלעפ עַּלַא ןופ רעגייטשסנבעל םעד ןלעטשרָאפ ןוא ןענעק ךיז
 ןופ סעפע ךיוא ןעמענפיוא יז זומ -- ,|.מ .נ --- ,דנַאלסור טניימעג | דנַאל רעזדנוא ןיא
 ןיא ןרעוו סע 2 ביוא ,ןדיי רַאפ טינ דנַאש ןייק ויא סע..., :רעטייוו ןוא ."ןבעל ןשידיי
 רַאפ טנכערעג טינ טרעוו סע יו טקנוּפ ,ןשטנעמ עשירַאנ ,עטכעלש טלעטשעגרָאפ ןַאמָאר
 ערעייז ןיא ורעדליש רעלעטשטפירש ערעייז ביוא ,רעקלעפ ערעדנַא רַאפ ךיוא דנַאש ַא
 '...ןשטנעמ ענױזַא קרטוו

 ,ןייאנאסזעב וצ ווירב ןייז ןיא ךיוא עלעדנעמ טקידייטרַאפ טקנופדנַאטש ןקיזָאד םעד
 ןוא ,תמא ןטימ זַא -- ,1885 ןיא עלעדנעמ טביירש -- ,גנוניימ רעד ייב ןיב ךיא;

 -עג ַא ףיוא עגארענדיי רעד ןופ גנוזייל יד ןכייוגרעד ןעמ ןָאק ,תמא ןטימ ןיילַא קיצנייא
 רעכירעד ךיא בָאה ,ןצרַאה ןצנַאג ןטימ ביל ןדיי בָאה ןיא יו יױזַא ןוא ,דוסי ןטכער
 -ַאכ וצ קידננָאה ארומ טשינרָאג .עדיטַאס ןופ געוו םעד רוטַארעטיל ןיא ןבילקעגסיוא
 .ךעלקילג ןיכ ךיא ןוא ,ןרעלעפ עטסקינגירועניא ערעזדנוא ןקעדפיוא ןוא ןעמענרעדנַאנ
 "וצ לענייז עכלעוו ,ןכַארּפש עשיאייּפָאריײא ףיוא טצעזעגרעביא קרעװ עניימ עז ךיא ןעוו
 ,(131 'ז) *...ןדיי רַאפ רָאנ טשינ ךעלגנעג

 "ףסקַאט יד; סעלעדנעמ ןרָאװעג טצעזעגרעביא זיא שיסור ףיוא ךוב עטייווצ סָאד
 טביירש םעד ןגעוי ,1884 ,ואקרעצ-אלעכ ןיא טכעלטנפעדַאפ ,יקסווָאלירטעּפ .מ .י ךרוד

 ,"ןלעפעג טינ רימ זיא גנוצעזרעביא עקיזָאד יד; זַא עלעדנעמ

 ױּפ ףיוא ןעגנוצעזרעכיא יד ןופ טַאהעג עלעדנעמ טָאה ןעזנָא ליפ ןוא האנה טיורג

 ,יקסויאינאש סנעמעלק) אשאנוי טנעמעלק רעביירש ןשיליוּפ ןכרוד ןרָאוװעג טכַאמעג ,שיל
 ןעגנוצעזרעביא עני" ןרָאװעג טכעלטנפשרַאפ ןענייז 1886-1885 ןרָאי יד ןיא ,(189879
 גנוצעזרעביא-"זועפמ , יד ,?עשטַאילק יד; ןוא "ישילשה ןימינב תועסמק סעלעדנעמ ןופ

 רענעי ןיא ןפורעגסױרַא טָאה סָאװ .,"יקסוואדישז טָאשיק ןָאד, ןפורעגנָא אשאנוי טָאה
 ,ןרָאװעג טכַאמעג זיא גנוצעזרעביא רעשיליוּפ רעד-טָא ןופ .ןעזנָא ןוא סערעטניא ליפ טייצ
 -יא ,רעשיליופ רעקיזָאד רעד ןופ .שיכעשט ףיוא גנוצעזרעביא ןַא ,טביירש עלעדנעמ יו
 ,פ וו ךרוד שיסור ףיוא ןרָאװעג טצעזעגרעביא ךוב סָאד 1899 רָאי ןיא זיא גנוצעזרעב
 "עג טקעװרעד ללכב זיא טייצ רענעי ןיא .ןאזאק ןיא טכעלטנפערַאפ ןוא .שטיזדרָאב
 -- רוטאדעטיל רעשידיי רעד רַאפ סערעטניא ַא טעטיסרעווינוא רענאזאק םורַא ןרָאװי
 "וטס עשידיי עגנוי טריריּפסניא טָאה רעכלעוו ,יקרָאג םיסקַאמ ןגנוי םעד קנַאדַא אמתסמ
 .רוטַארעטיל רעשידיי רעד רַאפ ןטנעד

 טנדרָאעגניײא ןעלעדנעמ דובכל זיא ןרָאי רעקי80 יד ןיא זַא .ט טנַאסערעטניא זיא'ס
 ,עסערּפ רעשיליוּפ רעד ןוא ןזיירק עשירַארטטיל עשיליוּפ יד ,דרוד ַאוו ןיא ןרָאװעג
 -יא עשיליופ יד ןוא אשאנוי סנעמעלק ןעקנַאדרַאֿפ וצ סע טָאה 5 נפ תלבק רענייה ַא
 ,קרעו סעלעדנעמ ןופ ןעגנוצעזרעב

 סעלעדנעמ שיסור ףיוא ןצעזרעכיא ןעמונעג טָאה *דָאנסָאװ, רעשידייישיסור רעד
 טָאה טכַאמ עשירַאצ יד ןוא ,קרעוו ןופ ןעלטיּפַאק ןקורד ןביוהעגנָא טָאה'מ ,*עשלַאילק יד;
 -נעמ טנַאמעג טָאה גנוצעזרעביא יד .םישדח עכעלטע ףיוא לַאנרושז םעד טלעטשעגּפָא
 ,רעטכיד רעשידיי-שיסור רעטנַאקַאב ַא ןַאד ,שטיווָאמַארכַא (ריאמ) ליאכימ ןוז סעלעד

 -בָארּפ אינעמעריוָאס, גַאלרַאפ רעטיסור רעד זיא ,"ןָאקיסקעל, סנעוייר ןמלז טול
 "רעד זיא סע .קרטוי סעשטיוװָאטַארבא .י .ש ןבעגוצסיורַא ןטָארטעגוצ ,(עווקסָאמ) ?ימעל

 .י ןופ טצעזעגרעביא ,(לרעגניפשטניוו -- אככה קמעב) "אשט;לפ עינילָאד וי, ןעניש
 ,(1942 ,עװקטָאמ) תובשהמילעב ןופ לקיטרַא ןטצעזעגרעביא ןַא טימ ,ןַאמרעד .א ןוא סוגיל
 -ַאילק יד, ןענישרעד ,עווקסָאט ,ךאילָאטס .ל ןופ גַאלרָאפ ןכרוד זיא ,1913 ןיא ,רעטלפש
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 אינעמרעוואס; סָאוװ ,עבַאגכױא רעד ןופ גנוצעזרָאפ ַא ,סוניט .י ןופ טצעזעגרעביא ,"עשט
 ןענישרעד ןענייז רעטעּפש ןרָאי טימ טשרע .עװקטָאמ ןיא ןעמונעגריפ טָאה *ימעלבָארפ
 סױרַא ןענייז סע יצ .עלעדטעמ ןופ ןעגנוצעזרעביא עשיסוּד ךָאנ ,ןעז רעטייוו ןלעו רימ יו

 ,ןכוזכָאנ ףרַאד ןעמ ,טשינ רימ ?סייוװ ,דנַאברַאפנטעװַאס ןיא שיסור ףיוא קרעו טעלעדנעמ |
 ,"גַאלרַאפ-ןָאקילעה, רענילרעב ןיא ,*רעמורק רעד עקשיפ/, ןענישרעד זיא שטייז ןיא

 ,טילאש-סוקרַאמ ןיפ רעדליב-טסנוק 16 טימ

 -ףטמ רעד ןופ ןעלכהידךפ, גנולדנַאװּפָא ןייז ןיא) הרעה ַא ןיא וצ טיג ןייטשרוג .א
 ,קרטוו סעלשדנעמ = עכַאגסױא עשטייד ידע :(1926 ,2-2 ,טפירעטייצ ,?גנושרָאפ-עלעד

 סמיוננריב ןתנ! םיומנדיב המלש ר"ד |1925י19324 ןיא| ןעמונעגרעטנוא טָאה סע סָאװ

 ,(522 'ז) ?ןעלעדנעמ יצ סעדעטניא ַא עסערפ רעשטייד רעד ןיא ןּכורעגסױרַא טָאה ,|ןוז ַא
 -ור ענעדיישרָאפ ןיא ןרָאװעג טקורדעג ןענייז ןעגנולייצרעד-עלעדנעמ ענלעצנייא

 ןיא ךיוא יװ ,ןטפירשטייצ עשינַאּטש ,עשיזיוצנַאופ ,עשילגנע ,עשטייד ,עשיליוּפ ,עשיס
 ,סיורג רעיײז זיא ןעגנוצעזרעביא יד ןופ לָאצ יד .סעינָאלָאטנַא ענעדיישרַאפ

 -געמ ןופ ,שיסור ןיא ,ןענגולייצרעד רמַאב ַא יַאכנַאש ןיא ןענישרעד זיא 1942 ןיא טא *

 ,(ןטייז 94) ס"ומ עלעד

 -כוב ןיא ןעגנוצעזרעגיא ייווצ ןענישרעד 1956-1955 ןרָאי יד ןיא ןענייז שילגנע ןיא
 ,לטניּפש השמ טצעזעגרעביא ,(עשטַאי = יד) "גַאנ יהד, :קרעוװ סעלעדנעמ ןופ םיִיָאפ
 224) "סערּפ טסריוהשטיב יהחש ןופ גַאלרַאפ ןיא ,טרעו טרוק ןופ סעיצַארטסוקיא טימ
 .רָאפ ַא טימ ןוא טצעזעגרעביא ,"עלעשטנעמ עניילק סָאד) *טיזַארַאּפ יהד; ןוא ,(ןטייז
 174) סבָאקיעשזד טסערָאפ ןופ סעיצַארטסוליא טימ ,ןַאמליטס (בקעי) דלארעשזד ןופ עדער
 ,(ןטייז

 -גימשטניוו סָאד , סעשטיוָאמַארבַא .י .ש ןרָאװעג טצעזעגרעביא זיא עיניַארקוא ןיא

 -ריפניירַא ,ווָארימָאדָשלַאװ ,7 ןוא ריבָאק .ד ךרוד "איטסאשמש ןעיטסעּפ; .נ .א "לרעג
 ,(זײז 210 ,1928 ,ויעיק) וועלעטָאמ .ל ןופ לקיטרַא

 עלעדנעמ ןגעוו קושטבא .א ןופ לכיב ַא שיניַארקוא ןיא ןענישרעד זיא 1928 ןיא ,בגא
 ,17/ 48 ,קרעוו ענייז ןוא ןבעל ןייז ,ס"ימ

 .סיומ שלעדנעמ ןופ ןעגנוצעזרעביא עקידנגלָאפ ןענישרעד ןענייז שינעמור ןיא
 ,(? רָאי) טשערַאקוב ,רעצטעמ .ס .מ ןופ טצעזרעביא ,"טנַאװ"ח"זמ ןיא טָאטש ;

 : ,ן"ז 2
 ,"םכילע-םולש, גָאלרַאפ ,גילעז ךודאב ר"ד ןופ טצעזעגרעביא ,*רעמורק רעד עקשיפ,

 ,1946 ןיא -- עגַאלפיוא עטייווצ ;1*ז 166 ,1934 ,טשערַאקוב
 ,זײז 24 ,1945 ,"םירוכב; גַאלרַאפ ,?לבלעק סָאד ;
 ,ןכַארּפש ענעדיישרַאפ ןיא ס"ומ עלעדנעמ ןגעוו רוטַארעטיל עכייד רעייז ַא ָאד זיא סע

 -יירש טשידיי-טשיג ןוא עשידיי עטנַאקַאב ךרוד ,ןטייהנגעלעג עגעדלישרַאּפ ייב ןבייושצג
 -ידיי "עד ןופ סעטכישעג יד ןיא ,סעידעּפָאלקיצנע יד ןיא טכעלטנפערַאפ ןענייז יז ,רעב
 ,ןכַארּפש ענעדיישרַאפ ןיא ָאד ןענייז סָאװ ,רוטַארעטיל רעשיאיירבעה ןוא רעש

 -עג ,ןעלעדנעמ ןגעוו ןעלקיטרַא ליפ טנלערעגסיוא ןענייז המישר סנירושי םיפעי ןיא
 | ןכַארּפש ענעדיישרַאפ ןיא ןבירש
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 ,עלַא טשינ ןוא .ןדפק ַא רַאפ ,ןזייב ַא רַאפ עקיטייז ייב ןטלאגעג טָאה עלעדנעמ

 יַאב ךיז ןוא ןעז ןעגנַאגעג ןוא טלעטשעגנייא ךיז ןכָאה ,סעדָא ןייק ןעמוקעג ןענייז סָאװ

 רתסנ רעד ,ןָאסלעגרעב דוד ,יירד ריט יװ ,השעמ ַא ןעועג זיא סע ,ןדייז ןטימ ןענעק

 ,געט עכעלטע טכַארברַאפ טרָאד ןבָאה רימ ,סערָא ןייק 1913 ןיא ןעמוקעג ןענייו ,דיא ןוא

 ,ןדייי םוצ ןײגנײרַא טַאהעג ארומ ןגָאה רימ רעבָא ,ןקילַאיב .נ .ח טכוזַאב לָאמ ייווצ

 :סױרַא וליפא ןוא שידיי ןיא ךיז טקורדעג ןוא ןבירשעג ןיוש ןבָאה יירד עלַא רימ םגה

 רעד טלעפעג טָאה'ס סָאװ ,גנַאב קרַאטש טציא זיב עקַאט טוט .ךעלכיב ענעגייא טזָאלעג

 ..תומא 'ד ענייז ןיא ןייז ,םיא טימ ןענעקַאב ךיז ,ןעלעדנעמ וצ ןייג "הפצוח, יד ןיא טומ

 רעיירט ַא ,ענליוי ןיא ןעמוקעגמוא) רערעל השמ סָאװ ,טנַאטערעטניא רעבירעד זיא'ס

 ויא ןעלעדנעמ ייב ךוזַאב ַא םענייז ןגעו טלייצרעד טָאה (יָאװיי, םעד ןופ רעיובטימ

 .בוטש

 היא .טייצ ערעגנעל א סעדָא ןיא טניואוועג טָאה ,רוחב רעגנוי ַא ןַאד ,רערעל .מ

 ,ןצעגעגרעביא םיא טָאה ןעמ .ןעלעדנעמ ןכוזַאב ןייג טגַאװעג טשינ רע טָאה .עלַא יוװ

 זַא ,ועוװעג ףיסומ ךָאנ ןבָאה לייט ןוא ,"רעטזָאלעגוצ, ןייק טשינ זיא עדייז רעד זַא

 .א ?תורוד-רוד ףיוא ןגָאזרַאפ ךיז ךיא לעװ !ןשטיוװעיעסיָאמ ןָאמָאלָאס, ייב טיזיוו ןכָאנ;

 ײא ןיב'כ דשאב :טסָאּפ ךרוד עלעווירב ַא םיא ןבירשעגנָא ןוא ןעמונעג בָאה'כ .וו .זַא

 .טניירפ ןוא רענעייל רעיירטעג : ךיז טעמתהעג ,'וכו סעדָא

 "רַאפ ּפָא ךימ טרַאװ רע זַא ,םיא ןופ הבושת ַא ךיא טלַאהרעד גָאט ןטרעפ ןפיוא;

 ,ךיז יינ גָאטימ
 ,(1913) גָאט-רַאונַאי ןקיטסָארפ דעלרעה ַא ןיא ןלַאפעגסיױא זיא סָאד

 "עג ןגעקטנַא רימ זיא ,הריד רעטַאװירּפ ןייז ןופ ריט יד טנטעעג בָאה'כ רָאנ יו

 -יטצירפיוא טימ ןוא טלַאטשעג רעקנַאלש ןוא םָאק םענייש ןייז טימ עלעדנעמ 'ר ןעמוק

 ןיא ךיז וצ בוטש קעטָאילביב רעקידתובחר ןייז ךרוד טריפעג ךימ טייקכעלביל רעק

 .טצעזעגרעדינַא ךיז רימ ןבָאה ָאד ןוא ,ןײרַא טעניבַאק
 עגונב ןגַארפ ןופ :טריסערעטניא ךיז טָאה רע ץלַא סָאװ טימ טשינ רועיש ןייק

 ,חלאש ַא ,בנא ,*םלָאֿכ; טסייה טָאטש-םייה ןיימ סָאװרַאפ ,ָאד וט'כ סָאװ ,ןענַאװ ןופ ; רימ

 :לעפַאב עשידיי יד טבעל סע סָאװ ןופ ,זחנוא ייב ןירעשרעה יד זיא תודיסח רעסָאזװ

 רעד טזָאל רע .(ָאללעגַא* השעמ טלָאמעד ןעוועג) טָאקיָאב ןטימ סע טלַאה יװ ,גנורעק

 פאק טעד ּפָארַא טזָאל "שלַאפ ןענייז ןקַאילָאּפ יד, :טרָאװ ַא ןלַאֿפ רעצ טימ לופ ליויי

 ,סרעייז ןעוט עשיסור יד ןוא ,ָאי ,ָאי, :ןטסיופ ערייב ףיוא טרַאּפשעגרעטנוא ,שיט ןפיוא

 . .ןםַאלפ ןיא רעייפ ןופ| !ַאימילַאפ יו ַאינגָא זיא, רימ ןענייז
 -יא ךיא ויאורּפ ,רימ וצ טייקטגיילעגפיוא סנדייז ןבילוצ ךעלטימעג ךיז קידנליפ

 טָאד טכַאמעג םיא ףיוא טָאה םשור רעסָאװ ,גערפ ןוא סעומש ןקיטעמוא םעד ןגָארטרעמ
 ,גנודייששצ רעגנַאל ַאזַא ךָאנ ןליוּפ רעביא עזייר ןייז תעב םוטנדיי עשיליופ

 ,טייקנדירפוצ ןופ טניישעג טָאה םינּפ עגולק סָאד

 !שרעדנַא סעפע רָאג ? ריא טגערפ סָאװ --

 ,קירעגיינ ךיא רצוו --- ? גרַאװגנוי סָאר ןוא --
 ,טנַארעלַאט רעיײז ---
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 טנערטש'כ .ןטייקרעדנוזַאב רעמעלעכ יד ןופ ןבעגרעביא םיא לָאזכ ,טעב עדייז רעד

 .זיא'ס סָאװ שטָא2 ןבעגוצרעביא ןָא דיז

 ךיא וואורפ -- ,שטשָאמָאז טשינ זיא םעלעכ םינּפַא --

 ,ןטסיירט

 עלעדנעמ טגָאז -- !? שטשָאנַאז ריא טכיילג סָאוװ ---

 :ןצרּפ ַא ןבעג עג ךָאד טָאה יז -- ןעוועג דובכב עגופ ,הלילח ,םיא

 ןקיצנייא םעד ןָא ףור ןוא ןורכז םעד ךיא רעטַאמ ןיײלַא ךיז ףיוא סָארדרַאפ טימ

 יָשג טָאה רעכ לעוז ,םש-לעב והילא 'ר -- ןזייואוצנָא תלוניב זיא םעלעכ סָאװ .ןעמָאנ

 .("סמייח 'ר המלש,, ןיא טנָאמרעד) םעלעכ ןיא זדנוא ייב ןרָאװעג רטפנ ןוא טבעל

 ? ףיא ןיפ ןלייצרעד וצ סעפע ריא טסייוו רשפא --

 ןיילַא הרירב-ןיאב ךיז

 טלָאושמ יוװ ןָאט ַא טימ סױרַא

 ,"םיזולא תולעכמ, לרפפ סוהילא 'ר ןָאמרעד ןוא סייוו'כ רָאנ סָאװ רעביא ביג'כ
 לרפס סָאד ז ַא ןרעײדַאב טימ רעביא עלעדנעמ רימ טיג ,ןעמָאנ םעד קידנױעהרעד

 "וצ ןיימ טימ .ןבָאה קירוצ טלָאװעג דעיײז סע טלָאװ רע ןוא ןרָאהעג ולא םיא זיא
 ןדירפוצ קרַאטש ןעוועג רע זיא ,ןכֹווצכָאנ סע םי עירפ יוז ,גָאז

 ךיז השקנ ַא טימ ןירַא רָאדירָאק ןזיב טיילגַאב ךימ רע טָאה ךיז * בענעו ג םייב
 "3 ךיט ןיימ ייב דַאװ ןייק טשינ ךָאד טייטש'ס, : ןבעגעגוצ ייברעה ןוא ,רעטפָא ןזייוו

 'ר וצ םייח רעד ןופ רפס ןטקישעגוצ ןטימ ןעגנַאגעג םורַא טייצ ַא ןיא ןיב'כ זַא
 -ַאּפע ןופ קידנעמזקנָא ,ןיילַא םענייא זיוה ןייז ןבעל ןפָארטעג םיא ךיא בָאה .ןעלעדנעמ

 קידנענעקרעד ,רע יו ,רעטרעוו ייווצ ןייק טדערעגסױרַא טשינ בָאה'כ .תועמשמ ,ריצ
 האי סיורג טימ ןוא טנַאה ןיא ףימ יינ לרפס סָאד טקרעמַאב ןיוש טָאה ,ףכית ךימ
 וצ פערט יד ףיוא קידנעייג ,קינייועניא טקוקעגנײרַא ןוא סַאג רעד ףיוא טרעטעלבעג
 לייו ןוא .רימ טימ טריטערעטניארַאפ ךיז רע טָאה טרָאד טשרע ,ןיירַא בוטש ןיא ךיז
 ,טנגעזעג ךיז ךיא בָאה ,גָאטימ ןטימ םיא ףיוא טרַאוו'מ זַא ,ןזיוועגסיוא רימ טָאה/ס

 רַאפ ןעקנַאד עמערַאװ םיא ןופ קידנעמוקַאב ,ןזייוי וצ ךיז טגָאזעגוצ םיא בָאה'כ
 ןעז יצ רעמ ןעװעג טרעשַאב טשינ ןיא רימ ,דָאש ַא רעבָא .הנתמ רעטגיײלעגנָא ר
 ,?סעדָא ןופ ןרָאפּפָא טזומעג ךיא בָאה ךיג רָאג :ןעלעדנעמ מ 'ר

 ענעדיי יד לרעדנעס ןוא רעטירד רעד ןימינב



 ! ךוב-עלעדנעמ רודיס לסח

 ןוא טלמַאזעגטיױא ןענייז סע :ףוס םייב טעמכ ךוב-עלעדנעמ ןטימ ןיוש ןטלַאה רימ
 -געמ ןופ ןסעומש ןוא ןעגנוגָאזסױרַא ןבילקעגפיוא ןענייז סע ,ווירב יד טריזיטאמעטסיס
 -לש -- ,רעלעטשטפירש ערעדנַא ןופ ןוא ענעגייא ןעלקיטרַא טכַארבעג ןענייז סע .ןעלעד
 ,"ןדייז, רעזדנוא ןגעוו ןטייצ ענעדיײשרַאפ ןיא ןביושעג ןכָאה סָאװ --- ,ערעגניי ןוא ערעט
 -עלעדנעמ סָאד ןצנַאגרעד ןענָאק סָאװ ,תונורכז ןוא ןלַאירעטַאמ ןבעגעגוצ ךיוא ןענייז סע

 סױרַא ןעמוק רימ רעדייא ןוא .רעלטסניק םענופ ייס ןוא ןשטנעמ םענופ ייס ,טלַאטשעגו
 -כָאנ; ַא ןגָאז ןייז טביולרעד זדנוא לָאז ,ךוב-עלעדנעמ ןטימ טלעוו רעשידיי רעד רַאפ
 .קרעוי םוצ גָאליּפע ןימ ַא ןייז סע לָאז ,"טרָאװ

 ַאד ןָא ךיז טביוה םיא טימ סָאװ ,"רענעייל םוצ; ריפניירַא רעזדנוא ןיא

 וצ ןטָארטעגוצ ןענייז רימ ןעוו ,ןעוועג ןסיוא ןענייז רימ סָאװ ,טרעלקרעד רימ

 טרעדנוה ףניפ יד ןפָא ןענייז רענעייל ןרַאפ ןעוו ,השעמה רחאל ,טציא .ךוב-עלעדנעמ סָאװ
 רעד ןגעוו ןעקנַאדעג עקינייא טימ ןלייט ךיז רעלעטשפיונוצ רעד געמ ,קרעוו םעגופ ןטייז
 -ַאב עקינייא ןּכַאמ ךיוא ןוא אפיג טעברַא רעד ףיוא ןלעטשטָא ךיז ,טעברַא רעטכַארטרַאפ
 ,ןריפסיוא ןוא ןעגנוטּפיוה

 "עלעוטקַא, ןופ ךיז ןסײרקעװַא סיוטש םעד ןוא גערנָא םעד ןבעגעג זנוא טָאה סָאװ
 ! ךוב-עלעדנעמ םוצ ןטערטוצוצ ןוא ןטייקיטעט

 -יל רעשידיי רעד ןופ רעגייל-טנורג םעד ןסעגרַאפ ןביוהעגנָא טָאה ןעמ -- לכ םדוק
 טרעוװ ןייז ןרענימרַאפ ןעמונעג ,ןזיירק עטיוועג ןיא ,טָאה ןעמ --- רעמ ךָאנ ןוא ,רוטַארעט
 ךיז ןבָאה סע .רוטַארעטיל (רעשיאיירבעה רעד ןיא יו) רעשידיי רעד ןיא עלָאר ןייז ןוא
 עקרַאטש ,קיטירק רעשיאיירבעה רעד ןיא רקיעב ,ןרָאי שטצעל יד ןיא ןרעה ןעמונעג
 ױזַא זיא ןפַאש ןייז יאמלה ,ןפרָאװעגרָאפ םיא טָאה ןעמ .ס"ומ עלעדנעמ וצ תונעט

 רערעטיב טימ טליפעגנָא ןענייז קרעוו ענייז סָאװרַאפ ןוא ,סנטָאש טימ לופ ןוא קירעיורט
 ןופ עיזיווער ַא ןכַאמ וצ טגנַאלרַאפ טָאה ןעמ .גנַאזעג ןקידיירט טימ טָאטשנָא ,יירעגָאלק

 רעדייא ןוא ,קרעוו ענייז ןופ גנוצַאשּפָא עיינ ַא טרעדָאפעג טָאה ןעמ ,ןפַאש סעלעדנעמ
 ןוא) רעשידיי רעד ףיוא העּפשה עטשטנעבעג ןייז טגעהפעגּפָא ןיוש ןעמ טָאה ןעוויסָאװ
 סָאװ ,סָאד ןפַאש סעלעדנעמ ןיא ןכוז טזָאלעג ךיז טָאה ןעמ .,דוטַארעטיל (רעשיאיירבעה

 -געמ ןעוו ,טייצ יד ןעזרַאפ טָאה ןעמ .ןבעג וצ ןעוועג ןסיוא טשינרָאג זיא ,עלעדנעמ ,רצ
 סָאװ ,קרעװ טכַאמעג טשינוצ טנַאה רעטכיײל רעד ןיפ ןוא יכיירש ןעמונעג טָאה עלעד
 -ילָאּפ-לַאיצָאס יד ןעזרַאפ ןיטולחל ןוא ,קירוצ רָאי 8075 טימ ןפַאעעג טָאה עלעדנעמ
 טָאה עלעדנעמ עכלעוו ןיא ,רעפסָאמטַא עכשלטפַאשלעזעג-רוטלוק יד ,ןעגנוגנידַאב עשיט
 קרַאטש ,לעוטקַא ןעועג סע ויא יתעשב סָאװ ,ןרעדנַא ןַא רעדָא ךוב ןייא טסַאפרַאפ
 ,רבחמ םענופ גנַארד רעד קורדסיוא םוצ ןעמוקעג זיא סע ןכלעוו ךרוד ןוא ,קיסעמטייצ
 -וצ זיא ןעמ .טייצ רענעי ןופ ןגָארּפ עקידנענערב יד ףיוא ןריגַאער וצ ןליוו רעסייה ןייז
 ןופ ןעמוקעגסױרַא ןענייז סָאװ ,ןעגנופַאש וצ גָאװ ןוא סָאמ עקיטייצטנייה טימ ןעגנַאגעג

 -טייצ ַא טימ זדנוא ןופ טקורעגּפָא זיא סָאװ ,טלעוו רעשידיי רעקידטלָאמעד רעד רַאפ ןוא
 .רָאי 90 ,80 ,70 ןופ חטש

 ןטנעמוקָאד ןוא ןלַאירעטַאמ עשיטנעטיוא יד ךרוד ןליוו רעד זדנוא ייב ןעוועג זיא'ס

290 
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 ,ווירב יד ןופ ףליה רעד טימ ןוא ,קרעו סעלעדנעמ ןופ טנורגרעטניה םעד ןעגנערבסיױרַא
 -נובײרשַאב ײלרעלַא יד ןופ ןוא ןעלעדנעמ ןופ ןשינעכייצרַאפ עשיפַארגָאיבָאטױא יד ןופ
 "נעמ ןופ םיטרּפ ןעגנערב ןוא טלַאטשעג סָאד ןלָאמסיוא ,עטנעָאנ יד ןֹופ תונורכז ןוא ןעג
 ויטקעיבָא ןעוועג טשינ זיא דע יװ ,ןעלעדנעמ ייב ןענייז סָאוו ,ןפַאש ןוא ןבעל סעלעד

 ,ןטּכָאלפעגפיונוצ ןוא ןדנובעגפיונוצ גנע ןעוועג ,ןביירש ןייז ןיא שיטסילַאער ןוא
 -רָאפ-רוטַארעטיל יד ךיוא ןעניז ןסיוועג ַא ןיא ,ןוא רעקיטירק עשידיי יד :ךָאנ ןוא

 רַאפ טקעיבָא-רקיע רעד ןעוועג זיא סָאד ,קרעװ סעלעדנעמ ךיז רַאפ טַאהעג ןכָאה ,רעש
 -סעגַאלפיוא ענעדיישרַאפ ערעייז ןיא ,רעכיב-עלעדנעמ יד .גנושרָאֿפ ןוא גנולדנַאהַאב רעייז
 יד ןוא .ןעלעדנעמ ןופ סנכייצ-געוו יד ,סעטַאד עטסקיטכיוי יד ןעוועג ןענייז ,ןטנַאירַאװו
 טלעטש תונורכז-לעב רעדעי סָאװ .ןופרעד ןױייל ןעלעדנעמ ןגעוו תונורכז ענעדײשרַאפ
 יד םיא ייב טריטקעלפער טרעוװ סע יוװ ןוא ןָאזרעּפ ענעגייא ןייז טנָארפ ןיא סױרַא טפָא
 -נייא טימ ןָאט וצ ןבָאה ייז ,שידָאזיּפע ליפוצ ייז ןענייז וצרעד ןוא .טלַאטשעג-עלעדנעמ
 ןזיולב ,ןזיולב עסיורג ָאד ייז ןיא ןענייז אליממ ןוא ,ןשינעגעגַאב ענעסירעגּפָא ,ענלעצ
 טעמדיוועג ,רעכיבלמַאז ןוא ןעגנולמַאז ענעדיײשורַאפ יד ךיוא ןוא .רָאי ענעלטע עטוג ןופ

 ,ןטייהנגעלעג ענעדיישרַאפ ייב ,ןמייצ ענעדיישרַאפ ןיא ןענישרעד ןענייז סָאװ ,ןעלעדנעמ
 -נובײרשַאב ענעסירעגטָא ,ערעדנוזַאב ײלרעלַא ןעגנערב ,טיוט ןייז ךָׂשנ ןוא ןבעל ןייז ייב
 יוצ טָאה ,טניירפ עטוג ןוא טניירפ ענייז ןופ ,רעביירש רעדעי סָאװ ,ןעגנורעדליש ןוא ןעג

 ,טלָאמ ןוא טביירש רערעדנַא רעד סָאװ ,ייברעד קידנסיוו טשינ ,ןגָארטעג

 רעד רעבָא ןינב-עלעדנעמ ַא רַאפ ןלַאירעטַאמ ,לגיצ ליפ לכה-ךס ןיא רימ ןבָאה
 .טלעטשעגפיוא טשינ טייוו ךָאנ זיא אפוג ןינב

2 

 םעד ,ןעלעדנעמ ןצנַאג ,ןלופ םעד ןבעג וצ עבַאגפיוא יד טלעטשעג ךיז ןבָאה רימ

 ןגלָאפכָאנ ,ןבעל ןייז ןופ ןעגנוריסַאּפ דעמ-סָאװ ןעגנערבסיורַא ,רעלטסניק םעד ןוא שטנעמ
 דנַאטשוצ-טימעג ןייז ןקוקכָאנ ,עקיטסייג יד ןוא עשיזיפ יד ,ענייז ןעגנולדנַאוורעביא יד
 טָאה רע סָאװ ,ווירב ענייז -- ץלַא ןופ רעירפ ןוא ,סע טיג ןיילַא רע יו -- לכ םדוק ןוא
 קרַאטש ייז ןענייז רַאפרעד רעבָא ,תונווכ עשירעביירש 'עלעיצעּפס ןָא ,די רחאלכ ןבירשעג
 -עדנעמ ןופ ווירב יד זַא ,טלעטשעגרָאפ טשינרָאג הליחתכל ךיז ןבָאה רימ .שיטנעטיוא
 ןלָאז ,ןביירש-ווירב ןיפ רעבָאהביל רעסיורג ןייק ןעוועג טשינ ,טנַאקַאב יוװ ,זיא סָאװ ,ןעל
 -עטַאמ עפש ַאזַא ןגירק ןענָאק רימ ןלָאז יז ךרוד זַא ןיא טרעוו ןסיורג ַאזַא ןגָאמרַאפ

 עכלעוו ,רעטקַארַאכ ןייז וצ ןכירטש ןוא םיטרּפ ליפ יזַא ,ןבעל סעלעדנעמ וצ ןלַאיר
 ןלָאז סָאװ ןוא עטכישעג-סנבעל סעלעדנעמ ןיא ןעלקניוו ליפ זדנוא רַאפ ןטכױלַאב ןלָאק
 -קיגייו רעד ןופ ךעלרעמעק ןוא ןרעמַאק ענעטלַאהַאב יד וצ לסילש ַא זדנוא ןבשגו אליממ
 -נעמ יד םַאזקרעמפיוא ןענעייל םייב ,ךיז ןטיוורעד רימ .טלעוו-עלעונעמ רענעטכױלַאב
 וצ ןעגנואיצַאב ענייז ןגעוו ,ןבעל ןעמיטניא ןייז ןגעוו ,ןעגנומיטש ענייז ןגעוו ,ווירב-עלעד
 ,ןעמעלבָארּפ ןוא ןגַארפ וצ גנַאגוצ ןוא קילב ןייז ןגעוו ךיוא ןוא טניירפ עטוג וצ ,ענעגקיא
 רעטייווצ רעד ןיא ןדיי-טשינ ןוא ןדיי ןופ תוחומ יד טקיטפעשַאב ןוא ןעמונרַאפ ןבָאה סָאװ
 ,טרעדנוהרָאי ןט-19 םענופ טפלעה

 סערעטניא טימ טָאה רע זַא ןוא ךַאװ ןעוועג זיא עלעדנעמ זַא ,סױרַא ךיז טזייוו סע
 טָאה רע זַא ןוא טייצ ןייז ןופ ןשינעלגנַארעג עשיאיידיא יד ןיא טקילײטַאב ךיז ןערב ןוא
 ףרַאש רעייז םינפוא ענעהיישרַאפ ףיוא טכַארבעגסױרַא טָאה רע זַא ןוא ןגָאז וצ סָאװ טַאהעג
 עשידיי ןוא ענײמעגלַא עלעוטקַא ײלרעלַא וצ גנַאגוצ ןייז ,םענַאב-טלעוו ןייװ רָאלק ןוא
 ןיא םכילע-םולש ןוא ץרפ יװ ,שרעדגַא רָאג ןעוועג רע זיא ןעניז םעד ןיא .ןעמעלבָארּפ
 -טפַאשלעזעג-ש;טילָאּפ טקיטפעשַאב קרַאטש ןכָאה םיא סָאװ ,רעלטייצטימ ענייז ערעדנַא יו
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 ..וווו 1

 -- עלעדנעמ .טלעוו רעשירעביירש ןייז רעסיוא ןיא ץוחמ ןגַארפ עשימָאנָאקע ןוא עכעל
 ַא ןופ ןגַארּפ עשיטילָאּפ לַאיצָאס ףיוא טריגַאער טָאה סָאװ ,עלעדנעמ ,טסיצילבוּפ רעד

 -עברַאפ וצ ןטקעיַָארפ ןוא רענעלּפ ייב ןעגנוגָאזסױרַא ענייז ,בַאטשסַאמ-הנולמ ןטיירב
 ,גנואיצרעד רעשידיי רעד ןופ ךיוא ןוא ,דנַאלסור ןיא ןדיי ןופ עגַאל עשימָאנָאקע יד ןרעס
 . .ןשרָאֿפ ןוא ןרידוטש סע ףרַאה ןעמ סָאווװ ,סיינ ַא זיא --

 סע זַא ,עלעדנעמ לי ,"למינּפ טעבייש םעד ץוחַא ...עקניטראק ענייש ַא; רעסיוא
 ןוא קרעוו ענייז ןיא טריפעגכרודַא סָאד טָאה רע ןוא . .."ןרעה סעּפע ןזָאל עקַאט ,, לָאז
 דרע רעד ףיֹוא סיפ עדייב טימ ןייטש ןלָאז יי זַא ,רעביירש ערעדנַא ןופ ךיוא טגנַאלרַאפ

 .ןגַארפיסנבעל עלעוטקַא יד ףיוא ןריגַאער ְזֹוא

 -רַאפ וצ רָאי קיצכעז עלופ ןופ ףשמ ןיא ןבירשעג טָאה עלעדנעמ סָאװ ,ווירב יד ןופ

 ןעעז ,שידיי ןוא שיסור ,שיאיירבעה ןיא ,ןכַארּפש ענעדיישרַאפ ןיא ,ןשטנעמ ענעדזיש
 -:עמ זַא ,טלַאה ןעמ .ןעלעדנעמ ןופ ןטנעמעלע ןוא ןטנעמָאמ ,ןטייז ענעדיישרַאפ יד רימ
 ַא טלָאמעג ןוא ןעזעג םיא טָאה ןעמ .ןסָאגעגכיױא קיטש ןייא ןופ יװ ןעוועג זיא עלעד
 יד ,םענעסָאלשעגּפָא ןוא ןטקידנערַאפ-סיואכרוד ַא ,*ךעלּפענק עלַא ףיוא ןטעיליּפשרַאפ;

 ןוא סעיצַאוטיס ענעדיײשרַאפ ייב ןכירשעג ,ןרעדנַא ןכָאנ רענייא ,רדס ןעמוק סָאװ ,ווירב

 עלעדנעמ ןשטנעמ םעד ןזייו ,ןעננואיצַאב ענעדיישרַאפ טָאה רע ןעמעוו וצ .טניירפ וצ
 ,רענעקורט ,רענעטלַאהעגקירוצ ,רעגנערטש ַא רע זיא טָא -- טכיל םענעדיײשרַאפ ַא ןיא
 .רענעזָאלעגוצ ןוא רעקיצרַאה ,רעלַאטנעמיטנעס ,רעביל ַא רָאנ --- טָא ןוא ,רעטנכערעגסיוא
 -דַאפ ,טייקטקירדרעד ,טײקנגָאלשרעד ןופ ןעגנַאגרעביא עקיטסַאה ָאד םיא ייב ןענייז סע
 ענייז ןיא רימ ןעעו סָאד .טײקיזָאלגרָאז ןוא טייקכעליידפ וצ ,טייקרעטנומ וצ גנולפייווצ

 ,רעניק ןוא יורפ ,עילימַאפ-קָאטשניב רעד וצ -- רקיעב ןוא ןקָאטשניב ,ל וצ ןעגנואיצַאב
 ,ימע-ןב .מ ,וװָאנבוד .ש ,םכילע-םולש וצ !יירב יד ןיא לַאטנעמיטנעס ךיוא זיא רע יוו

 -טפַאשקנעב ענייז ,ןפורסיוא עלַאטנעמיטנעס סעלעדנעמ רָאג זיב דטריר ןענייז סע

 עכעלקילג קיטייצכיילג רעבָא ,ערעווש טכַארברַאפ טָאה רע זאוו ,רימָאטישז וצ ןליפעג
 ןטנווָא יד וצ ןוא ,רעדלעוו עקיטרָאד יד וצ ןוא ווערעטעט ךייט רענילָאװ םוצ ןוא ןרָאי
 ,ץענעמַאק ןיא ןבעל רעטיב ַא טַאהעג וע טָאה ,סיוא טעז'ס יז ןוא .זיוה סקָאטשניב ןיא

 -גיק ןוא יורפ ַא טימ ןשינעבעלרעביא ךָאנ ןסירעגסױרַא ךעלדנע ךיז טָאה רע ןּכלעװ ןופ
 ןעוועג ואוו ,וועשטידרַאב ןיא טמעטָאעגּפָא יירפ ןוא הסיפת ַא ןופ יוװ ןסירעגסױרַא ,רעד

 ץלַא סָאד .ןרידוטש וצ ןוא ןענרעל וצ ןטייקכעלגעמ טָאהעג ןוא ,טסעק ףיוא םעדייא ןַא
 .טיהעגפיוא ןענייז סָאװ ,ווידב יז ןופ סױרַא רימ ןענעייל

 ענייז ןופ עקינייא וצ ןבירשעג טָאה רע סָאװ ,תומזזקח עכעלטע יד ןבעגעג ןבָאה רימ
 ןָאנ ענייא ןעמוק ייז ןעוו ."עלעדנעמ 'ר רמא; ןופ םרָאפ רעקיטרַאנגייא רעד ןיא קרעוו
 טייק-סגנופַאש ענעדלָאג רעד ןיא ןעגניר ןענייז סָאד זַא ,טשרע רימ ןעעז ,רערעדנַא רעד
 -עלעדנעמ יד וצ סערויטרעװָא יי ךעלטנגייא ןענייז ייז .שטיװָאטַארבַא בקעי םולש ןופ

 ןענייז ייז ,קרעוו-עזָארּפ ענייז וצ סעידוילערּפ עשיטעָאּפ ךיוא ןענייז ייז .סעיציזָאּפמַאק
 רעד רַאפ רָאּפסױרַא-עלעדנעמ םעיינ ַא ןיא ריפניירַא רעמעלרעייפ רעד ,"ובוט-המא רעדו
 רעטסיימ-רעלטסניק םענופ טסעמרַאפ רעייג ַא ךות ןיא זיא סָאװ ,קרעוו יינ ַא טימ טלעוו
 ,םירפס רכומ עלעדנעמ רעטיײלגַאב-סנבעל ןייז ןוא שטיוװָאמַארבַא .י .ש

 -נעמ ןופ ןעגנוגָאזסױרַא ןוא ןעגניטיידנָא רימ ןבָאה תומדקה יד ןיא ןוא ווירב יד ןיא
 טלעטשעג ךיז טָאה רע סָאװ ,ןבַאגפיוא יד ןגעוװ ,ןביירש ןייז ןופ תוהמ םעד ןגעוו ןעלעה|
 -ינא ןשירעביירש ןייז ןגעוו םיזמר ייז ןיא רימ ןבָאה --- ךיוא ןוא ןטייצ ענעדזישרַאפ ןיא
 סָאװ ,עידוטש עטסנרע ץנַאג ַא ךיז טגנַאלרַאפ סע .ָאדערק ןשירעלטסניק ןייז ןגעוו ,ןימאמ

 ןענייז ייז יװ ,ןֹזייוונָא ןוא ןריזיטַאמעטסיס ,ןעמענפיונוצ ןעקנַאדעג ענעפרָאװעגנָא יד לָאז
 ,ןרָאי ןופ ףיול ןיא ןרָאװעג רעקיניזטסואזוַאב ןוא רערָאלק ץלַא ןוא ןסקָאװעג ןעלעדנעמ ייב
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 -עגסיוא ךעלעמַאּפ זיא ןינב-עלעדנעמ רעד יוװ ,ןעז ןוא רעטייוז ןייג רימָאל טציא ןוא
 ענייז ,ןעלעדנעמ ןופ ןשינעכייצרַאפ עשיפַארגָאיבָאטױא יד .ךוב-עלטדנעמ םעד ןיא ןסקָאװ
 סע ןכלעוו ףיוא ,טנעמַאדנופ רעד ךעלטנגייא ןענייז ןעגנוגָאזסױרַא-תומהקה ענייז ןוא ווירב
 -רַאפ סָאװ ,לײטּפָא רעטשרע רעד .ךוב םענופ ןקָאטש .עקידרעטייוו יד ןסקָאװעג ןענייז
 רעביא ןביג סָאװ ,ןטייז רָאּפ יד טימ טקידנערַאפ טרעוו ,ךוב םענופ טפלעה ַא רעביא טמענ
 ,ןֿפַאש ןוא ןבעל סעלעדנעמ ןופ סעטַאד עטסקיטמיװ ידו

 טָאה ווירב רָאּפ א ןיא זַא ,רענעייל םענופ טײקמַאזקרעמפיוא יד ןעיצ ָאד ןליוו רימ
 ךיז ,רענזיולק .י ר"ד ,יקצינוואר .ה .* ,דראגייד .א ןופ תושקב עלעיצעּפס ףיוא ,עלעדנעמ
 עשיפַארגָאיבָאטױא ענייז ןיא טָאה רע עכלעוו ,ןבעל ןייז ןופ םיטרּפ עיינ טימ טלייטעג
 -עג-סנבעל ןייז ןופ ןשינעעשעג עקינייא זַא .ןעעז רימ .ןבעגעג טשינ ןעגנונעכייוצרַאפו
 קשח ןייק ןעוועג טשינ ,סיוא טזייו ,זיא'ס .ןטימעגסיוא ןוויכב עלעדנעמ טָאה עטכיש
 יז ףיֹוא ךיוא קיטיונ זיא עיפַארגָאנָאמ-עלעדנעמ רעלופ ַא ןיא רעבָא ,ןדער וצ ייז ןגעזו

 יייז ןגעוו ןעגנוטיידנָ רימ ןבָאה ווירב יד ןיא .ןלעטשּפָא ךיז
 ענעדיישרַאפ יו ,טזייוו סָאװ ,"רעטשרע דעד עלעדנעמ, טעברַא יד טמוק ךָאנרעד

 ןופ טײטַאב םעד ,עלָאר יד טסַאפעגפױצ | באה ,ערעגניי ןוא ערעטלע ,רעביירש עשז'דיי
 .ךוטַארעטיל רעשידיי רעיינ רעד ןופ "תישארב; םעד יוװ ,דעביױהנָא םעד יוװ .ןעלעדנעמ
 ןוא שיאיירכעה ןיא טירש עשירַארעטיל עטשרע יד; גנולהנַאהּפָא י ידו רימ ןבָאה םעד ךָאנ

 ןשינעכוז ענייז ,ןרָאי עקיאירפ ענייז ןיא גנַאג סעלעדנעמ רעביא טיג סָאװ -- ?שידיי ןיא
 ךַאילש-טּפיוה ןפיוא ,ךלמה-ךרד ןפיוא ףױרַא רעקיטליגדנע ןייז ןוא ןשינעשזזנָאלב ןוא
 ,רוטַארעטיל רעשידיי-יינ רעה ןופ

 יד ,ןעגנואיצַאב ןקיטייזנגעק יד טקנעששג רימ ןבָאה טיײקמַאזקרעמפיוא ערעדנוזַאב ַא
 -נעמ ןוא שטיָאמַארבַא בקעי םולש ןשיווצ ,"וצצורתיו, םעד ,ןשינעלגנַארעג עקידרדסט
 ןעמונעגפיוא זיא לגנַארעג רעדיטָא יוװ ,טכוזעגכָאנ ייברעד ןבָאה רימ .םירפס רכומ עלעד
 לגנַארעג רעד -טָא יוװ ךיוא ןוא ,ןטייצ ענעדיישרַאפ ןופ רעביירש עשייזיי ךרודו ןרָאװעג

 -עשט יד ןופ ענייא רעכיז זיא סע .אפוג ןעלעדנעמ ןופ קרעוװ יד ןיא ּפָא ךיז טלגיּפש
 טימ רעביירש ַא ייב ףמַאק רעד-טָא -- רוטַארעטיל-טלעוו רעד ןיא ןעגנוניישיועד עטסווַאק
 רָאג טרעה סָאװ טיירטש רעד .אפיג םיא ןיא ךיו ןעניפעג סָאװ ,תוחוכ עקידנכערּפשרעדזוו
 ,ףיוא טשינ לָאמנייק

 -נעמ ןשיווצ ןעגנואיצַאב עכעלנעזרעּפ יד ,ןעגנַאהנעמַאזוצ יד ,ןתוכייש יד ךיוא ןוא
 רימ ןענעקַאב םעד ךרוד לייוו ,טײטַאב סיורג ןופ ןענייז םכילע-טולש ןוא ץרּפ טימ ןעלע
 טרָא רעייז רעטעליוב ןעעז רימ ןוא רעביירש יירד יד ןופ םענייא ןדעי סימ רעטנעענ ךיז
 רערעכיז ןוא רעדָאלק זדנוא רַאפ טרעוװ סע .רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא !עלָאר ןוא
 ןיא ןבָאה יירד עלַא ,ייֵז ןיִפ םענייא ןדעי ןופ טרַאנגייא יד ,רעטקַאהַאכ רעד ,תוהמ רעד
 -רעטנוא ייז סָאװ ןיא ,ןייגרעד וצ קיטכיוו זיא רעקינייוו טשינ רעבָא ,טמַאזניימעג ךיז
 ,ךיז רַאפ םענייא ןדעי ןופ עלָאו יד ןפיירנַאב וצ ידכ ,ךיז ןדייש

 -ייריע עשידיי יד יו ;ןזייװַאב ןוא ןעז וצ טנַאסערעטניא ןעוועג ךיוא זיא ייברעד ןוא
 יד ןופ םענייא ןדעי טסַאפעגפיוא זוא ןעמונעגפיוא ןבָאה ,ערעגניי ןוא ערעטלע יד ,רעב
 -נוזָאב יד ּפֶא ןצַאש ייז יװ ןוא ,רוטַארעטיל רעשידיי רעיינ רעד ןופ רעגיילטנורג יירד
 רעקיטנייה רעזדנוא ףיוא ןגָאז רימ יו ,"יידד עסיורג, יד ןופ ןטײקיטרַאנגיײא ,ןטייקרעד
 -יל רעשירקי רעד ןופ עטכישעג רעד ןיא רעטעלב עטנַאסערעטניא ןענייז סָאד .ךַארּפשו
 ןענייז עכלעוו ,רעציירש עשידיי עסיורגו יירד יד ןופ ןסקָאװעגסױרַא זיא סָאװ ,רזטַארעט
 ףיוא העּפשה רעייז טימ ,םרָאפ ןוא טלַאהניא רעייז טימ ןדיישרַאפ ןוא קידשרעדנַא ױזַא
 ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד
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 סָאװ ,רעביירש רעכעלשידיי ַא סיואכרוד ןוא זיולב ןעוועג ס"ומ עלעדנעמ זיא יצ ןוא

 סָאה רע רעדָא ,תורוקמ עשידיי ןופ ,ןבעל ןשידיי ןיפ רָאנ ןוא רקיעב הקיגי ןגיוצעג טָאה

 סָאװ ,םעלבָארּפ ַא זיא סָאד ? ןכַארּפש ןוא ןרוטַארעטיל עדמערפ ןופ תועּפשה טַאהעג ךיוא

 .ןרָאי ןוא ןרָאי טניז רענעייל ןשידיי ןרעסעב םעד ןוא קיטירק עשידזי יד ןעמונרַאפ טָאה

 םעד רעבָא ךָאנ חמ ןעמ .ןעגנוטּפױהַאב ןוא ןעגנוניימ עקינייא טכַארבעג ןבָאה רימ

 "טלעוו םעד טימ ןעלעדנעמ ןופ ןטקנוּפ-רירַאב ךָאנ ןיא ךָאנ ןכוזסיוא ןוא ןשרָאפ ןינע

 .ןשעברַא-סגנושרָאפ עקידרעטייוו רַאפ גערנָא ןַא ןייז ,ןעגנערב רימ סָאװ ,סָאד לָאז ,ןפַאש

 "ניא סרעדנוװַאב זדנוא טָאה ,טיוט סעלעדנעמ ךָאנ רָאי קיצרעפ ןוא עכעלטע ,טציא

 ןבָאה ייז יוװ ,"ןדייז; םעד ןעמונעגפייא ןבָאה ןעלעדנעמ ךָאנ רעביירש תורוד יו ,טריסערעט

 ןבָאה ייז גנולעטשרָאפ ַא רַאפ סָאװ ןוא טבעל רע יו --- רעמ ךָאנ ןוא ,טסַאפעגפיוא םיא

 -ַאב ןופ ןעגנוגָאזסױרַא טריטיצ רימ ןבָאה ןעגנולדנַאהּפָא .ענעדיײשרַאפ ידו ןיא .םיא ןופ

 ײז יװ ,ןעלעדנעמ ןעעז ייז יו ןזיװַאב ןוא ןעלעדנעמ ןגעוו רעביירש עשידיי עטסואוו

 "כיד ןוא רעטכיד עשידיי ןצפופ ןופ רעדיל טכַארנעג ךוב ןיא ןבָאה רימ ,ּפָא םיא ןצַאש

 -עלעדנעמ יד טסַאפעגפיוא שירעטכיד רָאי 50 רעכיא ןופ ףיול ןיא ןמָאה עכלעוו ,סנירעט

 "רַאפ יװ ,טנַאסערעטניא זיא סע .טרָאפ רעשיטעָאּפ ןיא טכַארבעגסױרַא יז ןוא טלַאטשעג

 טקיטלַאטשעגסיוא ןבָאה ױעבילַאק םענעדיישרַאפ ןופ רעטכיד עשידיי קידשרעדנַא יוװ ,ןדייש

 "נעמ ,ןענױשרַאּפ עעילעדנעמ יד ךיוא ,טייקכעלנעזרעּפ-עלעדנעמ יד עיזיוו רעייז ןיא

 םימ ,"םיליהת,-רוציק ןימ ַא ,עיגָאלָאטנַא עניילק ַא זיא סע .הביבס ןייז ןוא טלעוו טעלעה

 ,"ןדייז; םעד וצ "החבשו ריש; ןגָאז ןוא ןעגניז םיררושמ ןכלעוו ןיא ;ןעלטיּפַאק ערעדנוזַאב

 עשירעטכיד ענייז טימ ,ןפוא ןקיטרַאנגייא ןייז ףיוא רענייא רעדעי ןוא ,*רעלדָא; םעד וצ

 יד סָאװ .ןעגנַאזעג יד .ןוויטָאמ ןוא ןליפעג עכעלמיטנגייא ענייז טימ .ןעלטימ-קורדפסיוא

 רַאפ טעטעיפ ןוא גנובעלרעהרַאפ ,טפַאשביל קורהסיוא םוצ טכַארבעג יז ןיא ןבָאװ רעטכיד

 'רעהרַאפ ןוא ןטסטלע םעד וצ רעמיטניא ןוא רעטנעענ זדנוא ןריפ .עלעדנעמ ןדייז םעדו

 םרעוו רעדיל עקידנריר-ףיט יד קנַאדַא .תורוד עטצעל יד ןופ רעביירש ןשידיי ןטסמעל

 .רעטנעענ-קיצרַאה ,רענעגייא ,רערעייט עלעדנעמ זדנוא

 םירפס רכומ עלעדנעמ סָאװ ,רעטרעוו עקינייא ןריטיצ רימָאל טרָא ןקיזָאד םעד ןיא

 ןייז ןיא ןױשרַאּפ-ּפיט רעוויטיזָאּפ רעד ,רעקעוו המלש ןופ ליומ ןיא טגײלעגנײרַא טָאה

 המלש .,(קירוצ רָאי 90 טימ) 1869 ראי ןיא ןבעגעגסיױרַא ןוא ןבירשעג ,"עסקַאט יד;

 ךיא; :ןביירש ןייז ןגעוו ןוא ךיז ןגעוו טגָאז ,רבחמ םענופ ןעמָאנ ןיא טדער סָאװ ,רעקעוו

 ,סלבב ןכייט יד ףיוא ןטרָאד ,ןברוח ןתעשב ןָאטעג ןבָאה ןרעטלע ערעזדנוא סָאװ ,סָאד וט

 רעמ ןבָאה ייז ,ןעלדיפ ערעייז ןעגנַאדעגפיוא םיררושמ יד ןבָאה ןטרָאד סעברעוו יד ףיוא

 ןביירש גונעג !ןעגניו גונעג .ןרעיורט ןוא ןרעמָאי ,ןגָאלק רָאנ ,ןליּפש טלָאװעג טשינ

 "אלינג ךייט םעד ףיוא טדייל ,קלָאפ םערָא רעדנוא ,קלָאפ רעזדנוא תעשב תוצילמ ,םיריש

 " ..לדיפ רעשידיי רעד ןופ סענורטס יד סיירעצ .עקוועטאיפ

 יי .ש ליכשמ ןגנוי ןכרוד ןעוועג ןבירשעג ןוא טגָאזעג ןענייז רעטרעוו יד-טָא ןעוו

 ייב ,םיררושמ עשידיי ענעדיײשרַאפ זַא ,ןלַאפעגנייא טשינ רעכיז םיא זיא ,שטיװָאמַארבא

 ,דיירפ רעייז ןעגניזסיוא ןוא ןעגניז ,םיריש ןבמיירש ןלָאז טלעוו רעד ןופ ןכייט ענעדיײשרַאפ

 ."עסקַאט. רעד ןופ רבחמ םעד רַאפ ,םיא רַאפ תונהלתה 'רעייז ,גנורעטסיײגַאב רעייז
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 יד ןופ רעדיל-עלעדנעמ יד-טָא טימ העדב טַאהעג ןיוש רימ ןבָאה ,טגָאזעג תמא םעד

 .ךוב-עלעהנעמ סָאד ןטילשו וצ רעטכיד עשידזי

 -ןעלקיטרַא יד ןוא ווירב יד ןטיירג ןטימ .,*טיטעּפַא רעד טמוק ןסע ןטימ, . . .רעבָא

 -עגסיוא טשינ טייוויטייוו ךָאנ זיא סע זַא ,ןעזעגמורַא ךיז טשרע רימ ןבָאה ,ןעגנולדנַאהּפָא
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 -יסַאּפ ,םיטרּפ עקיטכיוו ליפ ןבעגעג טשינ ךָאנ ןענייז סע ןֹוא עמעט-עלעדנעמ יד טּפעש
 ןפַאש ןוא ןבעל סעלעדנעמ ןיפ ןעננור

 ? ןעוו ָאט ,טציא טשינ ביוא ןוא
 ךָאנ ןוא ךָאנ ןעמונעגפיונוצ ןוא "דגַאי, ןקידדעטייוו ַא ףיוא טזָאלשג ךיז רימ ןבָאװ

 ןוא ןבעל ןייז וצ ,ןָאזרעּפ טעלעדנעמ וצ תוכייש ַא ןבָאה סָאװ ,תוע"די יא ןלַאירעטַאמ

 לּפמעטש ַא טגיילעג ןבָאה סָאװ ,;עגנוריסַאּפ ןוא ןדָאירעּפ ענעדיישרַאפ יד וצ ןוא ןפעש
 -נעמ סָאד ןצנַאגרעד ןענָאק סָאװ ,ןכירטש ענלעצנייא יילרעלכ יד ףיוא ןוא ,לעדנעמ ףיוא
 ,דליב-עלעהו

 רעמ-סָאװ ,םיטרּפ רעמ-סָאװ ךיז רַאפ ןבָאה ךוב-עלעדנעמ םעד ןופ רענעייל רעד לָאז
 .טרָאװ ןוא רעלטסניק ןשידיי ןסיורג םעד ןגעוו לַאירעטַאמ רעמ-סָאװ ,ןעגנורעדליש
 ,רעטסיימ

 -- רךָאנרעד ,עילוּפאק ןיא טכַארברַאפ עלעדנעמ טָאה ןרָאי ערעגניי ןוא עגנוי ענייז
 ןייז ףיוא טזָאלעג ךיז טָאה רע זיב ,תובישי עקינייא ןיא -- רעטעּפש ,רעטָאפפיטש ןייז ייב
 יד ךָאנ .קסלאהאפ ץענעמאק ןייק ,1852 םורַא ,ןעמוקעגנָא זיא ןוא ,ןילאוו ןייק עזייו
 סקעז --- (יורפ רעטשרע רעד טימ ךיז ן'טג ןוא ןבָאה הנותח ,ןענרעל) ןבעל רָאי עכעלטע
 טַאהעג הנותח טָאה רע ואוו ,וועשטידרעב ןייק רעבירַא רע טראפ -- .רָאי ערעווש רעייז
 טרָאפ ךָאנרעד .רעדניק עכעלטע טַאהעג טָאה רע רעכלעוו טימ ,ןיוועל ענילואּפ-יסעּפ טימ
 ןַאד ,1881 זיב טבזילברַאפ רע ואוו ,רימאטישז ןייק טילימַאֿפ ןייז טימ רעבירַא עלעדנעמ
 ,רָאי 15 ַא ןעוועג טלַא זיא רע ןעוו ,סעדָא ץיק קידנעטש ףיוא רעבירַא ךיז רע טביולק
 ענייז ,ןָא ייז טפור רענזיולק .י ר"ד יװ ,"הפוקת רענילאוו 1, ןייז ןופ רָאי 20 עּפַאנק יז
 ןיא לַאירעטַאמ ליפ ןפרָאװעגרעדנַאנַאפ רעבָא { ןענ בייז סע .,ןרָאװעג טשרָאפעגסיױא רעקיניוו
 עטעװעטַארעגּפָא יד ןיא ךיזא יו ,עסערּפ רעשידיי ךיוא ,דעשיאיירבעה רעקידסלָאמעד רעיז
 ווירב לייט ַא רעסיוא) ךיב רעזדנוא ןיא ייז ןעגנערב רימ סָאװ ,וירב ,עטיקעגפיוא ןוא
 ּפָא ךיז טײקטרַאּטשעגנײא ןייז ןיא טָאה דניקביר .י סָאװ ,קָאטשניב .ל וצ ןעלעדנעמ ןופ
 -נעמ יד וצ לקיטרַא-ריפניירַא םעניא טנָאמרעד ןיוש ןבָאה רימ יוװ ,זדנוא .ןבענ וצ טגָאזעג
 ,(! ווירב-עלעד

 עֶלַא יד ןעלמַאזפיוא ןוא ןכוזכָאנ ןזומ טעוו ףַארגָאיב-עלעדנעמ רעקיטפנוקוצ רעד
 ךיז טָאה סע ןעװ ,ןעלעדנעמ ןופ ןרָאי יד ףיוא טכיל ַא ןפרַאװ ןלָאז סָאװ ,ןלַאירעטַאמ
 ,עלעדנעמ רעביירש ןוא שטנעמ רעד ןרָאװעג ףייר זיא סע ןוא טקיטייצעג
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 יװ ,רָאי 100 טרעװ ,1964 רעבמעווָאנ (ןט24) ןט12 םעד ,םורַא רָאי ףניפ ןיא ,בגא
 גנולייצרעד ַא ןופ ביױהנָא ןַא ןזיווַאב ךיז טָאה ?רשבמ לוק, טפירשטייצ רעשידיי רעד ןיא
 -רעד יד ,"ףיקת םהרכא קחצי ןופ גנובײרשַאב סנבעל ןייא ועדִא עלעשטנעמ עניילק סָאד;
 -מוא-גנוי רעד ,ןייטשרוג .א ,רבחמ םענופ ןעמָאנ םעד ןָא ןעוועג טקורדעג זיא גנולייצ
 רעדא גנולדנַאהּפָא רעטנַאסערעטניא ןייו ןיא טביירש ,רעשרָאֿפ-רוטַארעטיל רענעמוקעג
 ,דנַאב רעטשרע ,ךובלמַאז ,!ןטֿפירש.) *ןרָאי רע-60 יד ןופ טסקעטנָאק ןיא עלעדגעמ רעגנוי
 טטכישעג רעד ןיא טַאלב יינ ַא ןביוהעגנָא טָאה סָאװ 28 רעקיזָאד רעד, : (1928 ,וועיק
 עלַאטַאפ ַא ךיוא ןרעוו וצ ןעוועג טרעשַאב זיא ,רוטַאד .עטיל רעשידיי רענרעדָאמ רעד ןופ
 ולש ,ליכשמ רעװעשטידרַאב ַא טענייא ןופ ,רבחמ גוי םענופ עיפַארגָאיב רעד ןיא עטַאד
 יד ןיא טנַאקַאב ןעוועג | 1864 ןיא| טייצ רענעי וצ ןיוש זיא סָאװ ,שטיוװָאמַארבַא בקעי
 םעד ּפָא ןקיש רימ .(180 'ז) "רעלעטשטפירש רעשיאיירבקה ַא סלַא ןזיירק עשיליכשמ
 -געמ וצ םיטרּפ עקיטכיוו ןבעגעג ןענייז סע ואוו ,גנולדנַאהּפָא רעקיזָאד רעד וצ רענעייל
 ,קרעוו עטשרע ענייז ןגעוו ןוא רוטַארעטיל רעשידזי רעד ןיא טירש עטשרע סעלעד
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 -ענסורַא רימ ןבָאה ,ךוב ןקיטציא םענופ ןלייט עטצעל יד ןיא טעז רענעייל רעד יוװ
 סָאװ ,ןגוצסיוא ,ןעגנובײרשַאב ןוא ןעגנולדנַאהּפָא ,תונודז ,ןלַאידעטַאמ עפש רעד ןופ טּפעש
 רימ .טכַארברַאפ טָאה רע ואוו ,רעטרע יד ןגעװ ךיוא ןוא ,ןבעל סעלעדנעמ ןטכױלַאב
 -רַאפ סעלעדנעמ ןופ ןעגנורעדליש ןעגנערב רימ ; םייה רעסעדָא ןייז ןיא ןעלעדנעמ ןבָאה
 םיא רַאפ רעיינ רעד ןיא טייצ רעטשרע רעד ןיא טָאה רע ואוו ,ץייווש רעד ןיא ןעגנערב
 -נעמ ןגעוו טלייצרעד לטיּפַאק ןרעדנווַאב ַא ןיא ןבָאה רימ .טבעלעגפיוא שממ גנובעגמוא
 -ַאמ ךָאנ ןוא ךָאנ ןַארָאפ ןענייז םעד ןגעוו --- .טעטש לָאצ ַא רעביא עזייר-ףמואירט סעלעד
 עצרוק ַא רימ ןביג ,ןסעומש עקיטרַאנגייא סעלעדנעמ ןופ ןגוצסיוא יד ךָאנ ןוא ,ןלַאירעט
 ןוא טייט ןייז ןופ ,העיקש ןייז ןופ ןעלעדנעמ ןופ ןרָאי עטצעל יד ןגעוי גנוביײרשַאב

 ןלייצרעד סָאװי ,ןעגנובײרשַאב יד טזָאלעגסיױא רימ ןבָאה טרָא ןיא לגמַאמ בילוצ .היוול
 -ידיי רעטיירב רעד ןיא ןפורעגסױרַא טָאה טוט סעלעדנעמ סָאװ ,קורדנייא םעד ןגעוו
 .טלעוו רעש

 ןבָאה סָאװ ,ןעגנו"דנַאהּפָא רימ ןעגנערב ךוב רעזדנוא ןופ גנוליײטּפָא רעטצעל רעד ןיא

 -לצנייא ךיוא יוװ ,ןפַאש סעלעדנעמ ןיא ןטנעמעלע ןוא ןטנעמָאמ ענעדיישרַאפ טימ ןָאט וצ
 רענעייל עטושּפ סָאװ ,ןקורדנייא יד טיול ,רערעל םעד ,שטנעמ םעד ןעלעדנעמ ןגעוו ןטייה
 הלוגס ַא. לכיב סעלעדנעמ ןגעוו ןעגנולדנַאהּפָא ןבעגעג ןבָאה רימ .ןגָארטעגסױרַא ןבָאה
 ,םעד ןגעוו ןוא (*עיצַאּפיצנַאמעָאטיױא, סרעקסניּפ .ל ןופ טעברַאַאב) *תורצ עשידיי יד וצ
 בקעי טיול) עניב רעשידיי רעד ףיוא ןרָאװעג טצונעגסיוא ןענייז קרעוו סעלעדנעמ יו
 ,(גנולדנַאהּפָא סלטסעמ

 יד ייב ,ןבָאה רימ .עיפַארגָאילביב"עלעדנעמ רעד ןגעוװ רעטרעוו רָאּפ ַא ךָאנ ףוסל
 רעדָא רעד טענַאװ ןיפ ,םירוקמ יד ןזיוועגנָא ,ךו2 ןיא ןעלקיטרַא ןוא ווירב עטכַארבעג
 -יב ערעדנוזַאב יד ןופ המישר ַא טכַארבעג ךיוא ןבָאה רימ .ןעמונעג זיא גוצסיוא רעדנַא
 ןענייז סָאװ ,ןעלעדנעמ טעמדיוועג ,ןעגנולמַאז ערעסערנ ןופ ןוא ןעלעדנעמ רעביא רעכ
 ,לָאמַא ךָאנ ןענָאמרעד רימ .רעטייוו ןוא 1910 טניז -- טייצ ענעדיישרַאפ ןיא ןענישרעד
 -נעמ ַא טלעטשעגפיונוצ טָאה ןירושי םיצעי ףַארגָאילביב רעיירט ןוא רעקיסיילפ רעד זַא
 .ןרעמונ 800 רעכיא ןופ טײטשַאב סָאװ ,ןכַארפש ענעדיישרַאפ ןופ עיפַארגָאילביב-עלעד

 ,ןפַאש ןוא ןבעל סעלעדנעמ ןיא רעוייוו-געוו ַא ,רעריפ ַא רָאנ טשינ זיא ךוב רעזדנוא
 ענעהיישרַאפ ײלרעלַא יד וצ רעזייוו-געוו ןוא רעריפ ַא ,סָאמ רעסיוועגו ַא ןיא ,ךיוא רָאנ
 .ןטפירשטייצ ןוא רעכיב רעביא טיירפשעצ ןוא טייזעצ ןענייז סַאװ ,ןעגנושרָאפ-עלעדנעמ
 א* טרעדנוה ַא ןופ ךשמ ַא ןיא ןענישרעד ןענייז עכלעוו

 -עג ןבָאה רימ .זיולב ַא ןטרַא ןוא ָאד ןייא ןעעז רימ .טקידנערַאפ זיא ןינב רעד
 "רעד ןבָאה ,ךונ םעד ףיוא טעברַא רעזדנוא ןופ ןעגנוגנידַאב יד סָאװ ,עטסעב סָאד ןָאט
 וצ סָאװ ךס ַא ָאד ךָאנ זיא סע .גנושרָאפ-עלעדנעמ יד ןצעזרָאפ ערעדנַא ןלָאז .טביול
 ,ןרידוטש וצ ןוא ןשרָאפ

 ןבָאה רימ סָאװ ,ןעמַאר יד ןופ ןטקָאװעגסױרַא ךוב-עלעדנעמ סָאד זיא לכה-ךס ןיא
 ןוא .רעשרָאפ ןוא רעביירש ַא רַאפ עיצקַאפסיטַאס ַא זיא ןיילַא סָאד .טיירגעגוצ םיא רַאפ
 םעד ןיא ןריצַאּפשוצמורַא ןגינעגרַאפ ַא ןוא דיירפ ַא רימ רַאפ ןעוועג זיא סע -- רקיעב
 -עלעדנעמ יד ןופ ןעיײלַא יד ןטערטַאב ןוא ןפַאש ןוא ןבעל סעלעדנעמ ןופ ןטרָאג ןכייר

 יד ןיא ךוב סָאד ןבעגוצרעביא ןגינעגרַאפ ןוא דיירפ ערעדנוזַאב ַא זיא סע ןוא .רעשרָאפ
 ןעגנורעייטשייב עסערג ןוא ערענעלק ערעייז טימ ןבָאה סָאוו ,רענעייל ערעזדנוא ןופ טנעה
 ,ךוב סָאד ןבעגוצסױרַא ףוקיא םעד ןפלָאהעג
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 (ךוב ןיא טנָאטרעד ןענײז סָאװ ,רעוט חטא רעביירש)

 ,493 ,62 -- .א ,קישטבא

 ,285 -- ארופ ןבא

 ,235 -- יבצ ,ןאסרעבא

 ,437 ,428 ,149 --- אידאנ ןוא .לא ,שטיויָאמארבא

 ,95 ,5448 ,38 -- יסעפ ,(ןיוועל) שטיװָאמארבא
9, /277, 501, 

 ,277 ,17 -- השמ םייח ,(צדיורב) שטיװָאמארבא
4, .. 

 -- (צלעדנ'מ ןופ רעדורב) ריאמ ,שטיווָאמארבא
7, 

 ,127 ,126 ,109 -- (ריאמ) ליאכימ ,שטיוװָאמארבא
4 135, 164, 169, 204, 393, 398, 447, 492, 

 ,467 ,204 -- אדשזעידאנ ,שטיוװָאמארבא

 109 -- לצשאר ,שטיװָאמארבא

 ,224 -- םהרבא

 ,482 -- ליליצ ,רעלדא

 ,217 -- היפשי ,רעגוא

 ,366 -- .1 ,ּפ ,סוידיװַא

 ,462 ,34/ -- םוחנ ,רעדנעלסיוא

 ,436 -- .מ .מ ,ןיקשיסוא

 ,433 ,429 ,410 ,399 ,359 ,204 -- םעה דחא
3, 480, 

 ,68 -- .י ,םיובנעכייא

 ,58 -- רצזייל ,דלַאװנעכיײא

 ,39 -- .מד ,יקסיאװָאליא

 ,283 -- 'ר השנמ ,וציליא

 ,316 ,339 ,319 ,317 ,231 -- .מ ,ןיגלָא

 ,482 -- .ס ,םױבטלַא

 ,491 ,2234 ,233 ,219 ,214 -- .ש ,יקסנַא
 ,486 ,דוד ,ושָאטַאּפָא

 ,353 ,ףסוי ,ושָאטַאּפא

 ,366 --- יצול ,סואזילוּפַא

 ,482 -- השמ ,םיובלעפא

 ,283 ,39 -- לארשי ,דלעפנעסקא

 ,426 ,425 ,301 -- םרלׂש שא

 ,404 -- .מ ,שטיװארעשָא

 ,474 -- .ג ,רצדַאמ

 ,462 -- בקצי ,יקסנָאשטָאב

 ,483 --- .ש ,יקסמאטסאב

 ,109 -- .א .י ,טשקאב
 .109 ,107 -- .ג ,טשקאב

 ,453 -- .ב ,װָאכָארָאב
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 ,427 ,422 -- הרובד ,ןָאראב
 ,149 ,148 ,126 ,85 ,80778 -- ןַאמרעה ,ץאראב
 ,484 -- .ב ,וואסיראב
 ,338 -- רשא ,שאראב
 ,482 -- רעשיפ אקטראב

 ,483 -- ףסוי ,ווָאלוב

 .353 -- .י .ב ,יקצָאטסאלאיב

 ,194189 ,119 ,41 ,25 -- ןמחנ םייח ,קילַאיב

7, 199, 200, 207, 216, 221, 225, 239, 280, 
4, 285, 306, 359, 393, 399, 402, 405, 

9 410, 419, 434, 437, 440, 447, 462, 480, 
18,, 494, 

 .368 ,129 ,120 ,119 -- רעדנַאסקעלא ,קָאטשניב
 .128 ,127 -- ּפיסָא ,קָאטשניב

 ,128 ,127 ,114 ,112 ,109 -- עניט ,קָאטשניב
 ,40 ,33 ,34 ,32 ,29 ,23 ,18 -- .ל ,קָאטשניב

3 65, 68, 74, 76, 77, 79, 80, 82, 83, 87, 
3 /9, 98, 100, 107, 1151110, 126, 129, 

,279 ,218 ,118:176 ,173 ,147 ,1432137 ,4 

,501 ,498 ,491 ,4713 ,459 ,364 ,308 ,0 

 ,473 ,127 ,120 ,114 -- הקבר ,קָאטשניב
 ,349 -- ר"ד .ש ,לקיב

 ,450 ,289 --- לאירוא ,םיובנריב

 ,482 -- סיאול ,םיובנריב

 ,493 -- .1 ,םיוב:ריב

 ,492 -- רײד ,ש ,םיובנריב

 ,371 -- ןמחנ ,לאטני/מולב

 ,482 --- אנאיד ,דלעפנעמולב

 ,477 --- .מ ,טפיטשיילב

 ,183 -- רודגיכבא ןב

 ,422 -- .מ ,רועילא ןב
 ,338 -- 'ר ,ןימינב

 -196 ,168 ,166 ,162:160 ,41 ,35 --- .מ ,ימָצ ןב
 ,237 ן236 ,235 ,221 ,220 ,213 200 ,0

,431 ,419 ,418 ,415 ,414 ,404:41 ,350 6 
,498 2 

 ,405 ,2359 ,338 ,207 -- (ןַאמטוג .ׁש) .ש ,ןויצןב
 ,486 -- ןעלעה ,ילרעוועב

 .,492 ,491 ,1235:120 ,41 --- .לֹא .ּפ ,וָאנַאסזעב
 .םוחנ ,ףיטש : עז -- ןוימד לעב

 ,492 ,462 ,330 ,285 -- תובשחמ לעב

 ,460 ,373 ,369 -- .וװ ,יקסנילעב

 ,494 ,242 ,341 -- דֹוד ,ןָאסלעגרעב
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 ,296 ,285 -- .י .מ ,יקסוועשטידרעב

 ,182 -- ר"ד .ש ,דלעפנרעב

 ,482 -- .ב ,ןייטשנרעב
 ,95 --- .נ ,ןייטשנרעב

 ,284 -- לאומש ,ןייטשנרעב

 ,462 ,343 ,211 ,149 -- .ד .י ,שטיװָאקרעב

 ,484 -- לארשי ,שטיװָאקרעב
 ,179 --- ראזאל ,יקסדָארב
 ,284 -- לרעב ,רעדארב

 ,482 -- ןאמרעווארב

 ,196 -- .מ .,מ ,ןיײטשנַארב

 ,283 -- ןמחנ 'ר ,רעוואלסארב

 ,מ .ח ,שטיװָאמַארבַא : עז -- השמ םייח ,עדיורנ

 ,374 ,118 ,115 ,35 -- רשא ןבואר ,סעדיורב

 ,422 -- .ל .י ,שטיװָאכורב

 ,481 ,213 -- (לקנערפ ר"ד) היבוט-רב

 ,462 .345 ,295 ,182 ,118 -- ןבואר ,ןיניירב

 ,338 -- .ח .י ,רעגערב

 ,66 -- לצבאג

 ,374372 ,367 -- .װ .ג ,לָאגַאג

 ,482 --- .װ ,קידאג

 ,65 ,5957 ,47 ,35 ,24 -- .ב .א ,רעבאלטאג

6 68 00, 823, 86, 87, 89, 91, 95, 135, 

8, 277, 284, 402, 429, 431, 

 ,62 -- אילאזאר ,רעבאלטאג

 ,483 -- עשטיא ,גרעבדלָאג

 ,62 -- רייד ,ןרהא קחצי ,םולבנעדלַאג

 ,83 -- .מ ,רעזײװנעדלָאג

 ,66 ,65 --- םהרבא ,ןעדַאפדלַאג

 ,65 --- לאוי ,ברַאפדלַאג
 .108 -- .פָארּפ ,ווָאבולָאג

 ,375 -- הקבר ,ןילאג

 ,433 ,374 ,284 ,138 ,106 -- .ל .י ,ןָאדרָאג

 ,284 -- לכימ ,ןָאדרַאג

 ,370 -- בקעי ,ןידראג

 ,482 ,462 ,357 ,333 ,330 -- .ב ,ןירָאג

 ,80 ,78 -- .ג ,גרעבנראג

 ,188 --- .,מ ,יקרָאג

 ,235 -- ר"ד ,ןייפרוג

 ,461 ,459 ,453 ,2369 ,241 ,36 -- .א ,ןייטשרוג

2, 501 

 .4231 -- ןַארַאב ,גרובזניג

 .24 -- עשוהי ,גרובזניג
 .462 ,63 ,40 ,33 -- לואש ,גרובזניג

 ,283 -- ןרהא יכדרמ ,גרובצניג

 ,480 -- .וי ,ןעססעג

 ,484 -- .א ,יקסװָאנארג

 ,179 -- םהרבא ,גרעבנירג

 ,464 -- י ,גרעבנירג
 ,32 -- רָאטאנרעבוג רענילאוו ,רעססערג

 460 ,374 ,369 -- .א .ג ,וָאבוילַארכַאדד
 ,484 ,462 ,342 ,341 -- .י ,ןישורבָאד

 ךוב'עלעדנעמ םָאו

 ,194 ,188 ,178 ,167 ,41 ,35 -- ןועמש ,וָאנבוד

5, 228, 238, 358, 393, 403-399, 431, 462, 

3, 473, 498, 
 .498 ,394 ,105 ,103 -- םירפא ,דראנייד

 -214 ,184 ,180 ,179 ,176 ,35 -- בקעי ,ןָאזעניד

6, 291, 292, 298, 299, 424, 462. 

 .360 ,359 ,334 ,286 ,284 -- ריאמ קיזייא ,קיד

 ,368 ,361 -- .שט ,סנעקיד
 ,479 ,436 ,422 -- .א ,װאנאיורד
 ,492 -- .א ,ןַאמרעד
 ,374 -- .יא ,רעקורד

 ,243 -- .ש ,גרעבכַאה
 .484 -- ָאעל ,ןרעפלאה

 ,129 ,128 -- השמ ,ןרעּפלאה

 ,422 -- קלָאפ ,ןרעּפלַאה
 ,366 -- .א .ט .ע ,ןאמפאה

 .187 -- שביה

 ,369 ,366 -- רָאטקיװ ,ָאגוה

 ,87 ,76 --- .מ ,ץיװָארָאה
 ,178 -- ןָאראב ,שריה

 ,67 ,66 -- רזפעילא ,ןאמייה

 ,239 -- ר"ד ,ברַאפלמיה

 ,486 -- ץרּפ ,ןייבשריה

 ,349 -- יבצ ,ןאקשריה

 ,480 -- השמ ,סעה

 ,281 -- ףסוי ,ץרצה

 ,480 -- רײד .ט ,לצרעה

 ,138 ,106 -- .א .,א ,יבכרה

 ,208 -- שריה ,ףלָאוי

 ,377 ,376 -- רפוײל ,ףלָאװ

 ,281 -- .ה .א ,ןָאספלָאװ

 ,378 -- רעיינש ,ןַאמרעסַאװ

 .125 -- .א ,קישטייבאראוו

 ,172 ,165 -- רעװעשרַאװ

 ,483 ,285 ,37 -- .א ,רעטייוו

 ,464 -- .} ,רעּפנייװ
 ,462 ,134 ,81 -- רייד .מ ,ךיירנייוו

 ,62 -- יכדרמ ,תויחןַאמסייװ

 ,37 -- סירָאמ ,יקסוועשטניוו

 ,352-349 ,300 ,2866 ,281 ,246 -- .מ ,רעניװ

5, 462, 

 ,330 -- .װ .מ ,יקסוואלוטאז

 .485 -- .מ ,װעראטָאלָאז

 .378 -- טהרבא ,קאז

 ,284 -- לװלעוו ,רעשזראבז

 184 -- ןימינב ,ןיקסוז
 ,330 -- השמ ,טרעפייז

 ,422 -- השמ ,גרובליז

 24 -- ןַאמּפיל רזעילא ,ןאמרעבליז

 ,482 ,462 -- ןמלז ,גייווצרעבליז

 ,424'426 ,422 -- לבבורו



 ,490 -- .לֹװ ,יקסניטָאבאשז

 .3234 -- ר"ד .ח ,יקסװַָאלטישז

 ,423 -- ר"ר .,ל ,שטיװָאנאזאזח

 ,487 -- וָאשטאמלָאט
 ,463 ,185 -- .נ ,ל ,יַאטסלָאט

 ,1097107 --- .ר .יא ,וואנאכראט
 ,372 .364 -- .ס .יא ,ווענעגרוט
 ,485 ,4823 ,482 -- טנומגיז ,ווָאקרװט
 ,483 ,182 -- סאנָאי ,ואָאקרוט
 ,356 -- .י ,רעּפעט
 ,368 -- יערעקעט
 ,198 -- יקצארט
 ,462 ,3711 -- .י .י ,קנורט
 ,450 -- ףסוי ,וואקיאשט
 ,359 --- םייח ,יקסינרעמעשט
 ,406:404 ,299 -- (ריעצ בר) םייח ,ץיװָאנרעשט
 ,419 -- לואש ,יקסװָאכינרעשט

 ,374 ,369 -- .ג .נ ,יקסוועשינגרעשט

 ,337 ,297 --- ׂשָאוהי

 ,479 -- ר"ד .פ .,יקסלָאּפמַאי

 ,379 -- קחצי ,שטיװעסאנָאי
 ,371 ,370 ,279 ,31 ,29 -- סנעמעלק ,אשָאנוי

1, 492, 

 ,62 -- יכדרמ ,ןילעי

 ,482 -- יקנעי רעד לארשי

 ,502 -- םיפעי ,ןירושי

 ,419 -- בקי ,ןהכ

 ,352 -- השמ ,ץכ

 ,486 ,485 -- רעװַאּפ-רעוװַאכ

 ,484 -- .א ,ןישַאכ

 .483 --- ,יקסוואזא?
 ,191 -- יקסווָאכאל

 ,462 ,2372 ,2364 -- .פ ,רעװאכאל
 ,482 ,482 -- .ש ,יוד:אל
 ,2359 --- .א ,לאפיוודול

 ,483 --- םירפא ,רעטיול
 ,483 -- ךורב ,טעמול

 ,231 ,230 ,227 ,222 -- בקצי ,יקסדיל

 ,483 -- .י ,"קסרימאבייל
 ,233 ,224 ,216 -- .א .א ,יקסרַאבויל
 ,104 ,22 --- םייח השמ ,וטאצול
 ,422 ,33 --- .א ,קאווטיל

 ,342 -- השמ ,וָאקאווטיל

 .384 ,280 --- .ה ,קיווייל
 ,447 ,399 ,342 ,278 ,168 -- .ל .מ ,םולבנעיליל

3 479, 480, 

 ,205 ,286 ,284 ,160 ,102 ,35 -- .י י ,יקצעניל
2, 
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 ,277 ,27 -- יכדרמ עשוהי ,ץישפיל

 ,283 -- רעב קחצי ,ןָאזנטבעל

 ,482 -- .ד ,ןאמרעדעל

 ,277 ,104 ,95 -- ןמלז ,ןיוװעל

 ,359 ,58 ,57 ,47 ,24 -- .מ .5 ,ןיוועל

 ,91 -- .9 ,ןיװצל

 ,216 ,215 ,211 ,176 ,167 -- .ל .א ,יקסניוועל
9, 399, 405, 447. 

 ,39 -- ןהָאזנעװעל

 ,62 ,25 -- .א .ה ,ץנעל

 ,355 ,283 -- לדנעמ ,ןיפעל

 ,297 ,69 -- יבצ םייח ,רענרעל

 ,481 ,402 -- .י .י ,רעגרעל

 ,494 -- השמ ,רצרעל

 ,462 --- בקי ,יקסניצשעל

 ,423 -- רייד ,רעװעליהָאמ

 ,486 -- רוד ,סיטאמ

 ,493 -- .ל ,װעלעטָאמ

 ,482 -- .י ,טילבלעדנאמ

 ,290 -- .ה ,םאטשלעדנאמ

 ,398 -- הרש ,יקטווָאקאמ

 ,396 -- ףסוי ,ןרעטשנעגרָאמ

 ,288 --- לדוי ,קרַאמ

 ,281 -- ר"ד השמ ,ץעזוקראמ

 ,462 ,425 ,361 ,296 ,295 -- ר"ד .א ,ינודקומ
1, 442, 

 ,462 ,341 ,295 ,112 -- ןמחנ ,ליזיימ

 ,484 -- המלש ,סלעָאכימ

 ,322 -- בקי ,ךלימ

 ,303 ,202 -- .ב .נ .װָאקנימ
 ,130 --- ָאבארימ

 ,492 -- .ס .מ .רעצטעמ

 ,461 ,118 -- .ר .א ,יכאלמ

 ,502 ,485 ,484 ,481 -- בקעי ,לטסעמ
 ,127 ,126 ,134 .133 ,35 -- השנמ ,תילוגרמ

3, 164160, 172, 182, 203, 390, 436, 472, 
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 ,484 -- השמ ,רידַאנ
 ,482 -- זלרַאשט ,ןָאסנאטאנ
 ,422 --- .ה ,קיטָאנ

 ,425 ,286 -- .ד .ה ,גרעבמאנ

 .462 -- .י ,וואניסונ
 ,110 ,308 ,295 ,294 ,287 ,36 -- .ׂש ,רצגינ

3, 462 

 ,482 -- .מ .י ,ןַאמיינ
 ,422 -- לשיינ

 ,493 ,341 ,120 -- רעד ,רתסנ

 ,374 ,369 ,267 -- ןירדעשטשיװָאקיטלאס
 ,281 -- בילטָאג שירָאמ ,ריפאס



 ךוב-עלערנעמ טָאד 506

 ,182 ,151 ,150 ,64 ,17 -- םוחנ ,װָאלָאקָאס

5, 104, 459, 475, 

 ,355 -- בוד ,ןדס

 ,121 ,130 -- .ס .א ,ןיראוואוס

 ,368 -- טפיווס

 ,402 -- רעוואשטאכוס

 ,492 -- .ל ,ראילאטס

 ,193 -- בקצי ,ןַאמליטס

 ,368 -- ןרעטס

 ,381 -- .י .י ,לאגיס
 ,80 ,75 ,72:70 ,68665 --- .ז .ח ,יקסיֿבינאלס

6 89, 95, 277, 402. 

 ,368 -- טצלאמס
 ,433 -- ץרּפ ,ןיקסנעלאמס

 ,187 --- וועס

 .373 ,371 ,369 ,366 -- סעטנאוורעס

 ,147 ,145 ,1411138 ,35 -- יכדרמ ,ראטקעּפס

,423 ,330 ,291 ,290 ,211 ,184 ,175 ,166 ,7 

 ,355 -- .י .ש ,ןונגע

 ,486 -- .װ ,ןילדש
 .283 -- ר"ד המלש ,רעגניטע

 ,382 -- לאהשי ,טָאימע

 ,462 ,159 ,442 ,441 ,362 ,352 -- .ב ,םיובלעפע

 ,182 -- .ז ,ןייטשפצ

 ,369 ,303 ,286 -- סקאמ ,קירע

 ,284 -- ףלָאװ ,ץנַארקנרע

 ,215 -- םהרבא ,יקסוועשילדאפ

 ,86 -- יקסנָאלַאּפ
 .66 ,65 -- .י ,יקצענישילָאפ

 ,15 -- .פ .א ,סעלעטסאפ

 ,398 ,393 -- בקעי םהרבא ,אנריּפאּפ

 ,484 -- .ל ,רעװלוּפ

 ,367 -- .ס .א ,ןיקׂשוּפ

 .131 ,120 -- אנכיּפ

 .493 ,492 -- .י ,סוניּפ

 ,301 ,300 -- דֹוד ,יקסניפ

 ,480-473 ,279 ,39 -- רייד ,ל ,רעקסניּפ

 ,334 -- רייד .מ ,סעניפ
 ,460 ,373 ,369 -- .יא ,מז ,וועראסיפ

 ,400 --- .יא .נ ,װָאגָאריּפ

 ,492 ,29 -- .מ .י ,יקסװָאקירטעּפ
 ,491 ,94 ,93 ,86 -- .נ ,אקנעשטצרטסעּפ

 ,69 -- סיסעּפ
 ,462 -- חנ .,יקצולירּפ

 ,219 ,217 ,215 ,184 ,41 ,37 ,36 -- .ל ,י ,ץרּפ

 ,495 ,491 ,453 ,363:2326 ,296 ,293 ,284 ,א1

7, 498, 
 ,38 ,37 -- אנעלעה ,ץרּפ

 ,484 -- .ר ,קלאפ

 ,382 -- ביל םייח ,סקופ

 ,462 ,412410 ,372 ,364 ,288 -- בקעי ,ןַאמכיפ

 ,368 -- גנידליפ

 ,134 -- .א ,רעסקעלפ

 ,383 -- הרש ,ןילעיזלעפ

 ,190 488 ,446 ,436 ,401 ,384 -- ןועמש ,גורפ

 ,484 -- .ש ,ךעליירפ

 ,372 -- אטרעב ,קירדעירפ
 358 ,284 ,225 ,190 ,182 -- רוד ,ןאמשירפ

1 424, 427, 440, 462, 

 ,460 ,402 ,68 ,62 ,24 -- יבצ רזעילא ,לעפייווצ

 ,484 -- .נ ,רעקוצ

 ,92 -- ןאמרעקוצ

 ,170 -- םהרבא ,ןַאמרעקוצ

 480 ,479 ,4715 ,462 -- .ל .ש ,ןארטיצ

 ,424 -- ללה ,ןילטייצ
 ,462 ,372 ,287 -- ר"ד .י ,גרעבניצ

 ,484 -- ןימיגב ,המצ

 ,125 ,98'101 ,92 ,69 ,68 -- .לא ,םיוברערעצ

2 07, 394, 

 ,493 -- .ד ,ריבָאק

 ,460 ,85 ,78 -- .א .א ,רענוװָאק

 .485 -- טהוק ,שטאק

 ,199 -- ר"ד ,ןַאלּפאק
 ,346 ,345 -- ר"ד .א ,קינלארַאק

 ,422 -- .ז ,שטיװָאנאמלאק

 ,167 -- .א ,אקנימאק

 -- .ׂש ,ועסיגענָאק

 ,422 -- ןד ,שטיװָאנאלּטאק
 ,167 -- .א ,קיסאראק

 ,78 ,69 -- ר"ד ,רעשילוק

 ,79 -- ןַאמרעזייק

 ,371 ,193 ,192 ,41 ,35 -- ר"ד ףסוי ,רענזיולק

4 416 419, 429, 430, 462:460, 499, 501, 

 436 י-- השמ ,ןַאמניילק

 ,304 -- ָאעל ,גינעק

 .482 -- דוד ,רעלסעק

 ,372 -- ךורב ,קינּפורק

 ,359 -- םהרּבא ,בירק

 ,338 -- .ז .א ,שטיװַאניכַאר

 .136 ,135 -- פפיסָא ,שטיװָאניבַאר

 ,54 ,52 -- .ג ,שטיװַאניבַאר

 135 ,39 -- ףסוי ,שטיװָאניבַאר

 ,338 -- בקעי ,שטיװָאניבַאר
 ,483 -- לאהשי ,שטיװַאניבַאר

 ,92 -- .ל ,שטיװַאניבַאר

 ,86 -- .ה .צ ,שטיװָאניבאה

 ,52 -- .ג ,ןיוואר

 ,204:199 ,1827179 ,167 41 --- .ח .י ,יקצינװַאר

1, 225, 226, 239, 279, 307, 357, 359, 

4, 399, 401, 403, 405, 409, 410. 429, 

4, 459, 462, 499, 



 ,69 -- .ב  ,םולבנעזָא -

 ,292 ,74 ,39 --- ןָאעל ,לַאטנעזָאר

 ,69 ,54 ,53 ,51 -- רלעפגעוָאר
 ,217 --- .ש ,דלעפנעזָאר

 ,301 -- .א ,גילוװצנעזָאר

 ,47 -- .י ,גרעבנעטָאר

 ,398 -- הצוּפ ,אקסוואקאר

 ,386 ,385 -- .ה ,טאלבנעזיור

 ,501 ,41 ,40 -- קחצי ,דניקביר

 ,462 ,349 .346 ,297 ,287 -- .ב ,ןיקװיר
 ,275 --- אנימ ,ָאדרַאב-ןיקוויר

 ,387 ,222 -- םהרבא ,ןעזייר
 ,462 ,394 ,393 ,284 ,283 ,241 -- ןמלז ,ןעזייר

2, 498, 
 ,285 --- ג"בלר

 ,285 -- םייבמר

 ,246 ,85 ,83 -- וואדאש

 ,78 --- יקצארט-רָאכָאש

 ,349 -- דעמַאל ,ָאריּפַאש

 ,493 -- סוקראמ ,טילאש
 .141 -- .א .ק ,ָאריּפַאש

 ,39 -- ר"ד ברח ,רעכאבאווש

 207 לטעצכוו

 ,485 --- ןאילוי ,ץראווש

 ,482 -- סירָאמ ,ץרַאװש

 ,474 -- .ב ,ןאמטחוש

 ,179 -- רזעילא ,ןַאמלוש

 ,298 -- ןמלק ,ןַאמלוש

 ,388 ,287 --- רתסא ,ןייבשריה:-רעשטאיימוש
 ,338 -- בקעי ,גרעבנייטש
 ,339 ,283 ,149 ,1238 ,62 ,48 -- םֹוחנ ,ףיטש

0, 462, 

 ,57 -- ןרעטש

 ,482 -- קחצי ,גרעבסאלש

 181 ,179 ,175:148 ,41 ,37735 -- םכילע םולש
5 205, 206, 210, 211, 230, 279, 289, 
2 305, 306, 308, 366:2326, 401, 406, 
8 4119, 427, 462, 463, 412:467, 491, 497- 
9, 

 ,462 ,419 ,418 ,408 ,407 -- ןמלו ,רואינש
 ,481 ,334 ,332 ,158 -- ר"מש

 ,484 -- אנעב ,רעדיינש

 ,487 ,338 -- .ש ,לאפיינש
 ,65 -- יָאולטמעש

 .1923 -- השמ ,לעגיּפש

 ,234-221 -- המלש ,קרעבערש





 רערעייטשייב

 ןוארב עינָאס ןוא עייש
 ,פילַאק ,סעלעשזדנַא סָאל

 ןרעטשנ געגרפמ םסוי

 ָאייה ,דנַאלוזילק

 ןעיליל ןוא ירעה

 .סעלעשידנַא-סָאל

 ףאל ?דרעווס

 ,פילַאק

 ןאמדירפ הנח ןוא סלרַאשט
 ,פילַאק ,דנַאלקוא

 בוארטנייוו סלרַאשט

 ןעלעה יורפ ןייז ןופ קנעדנָא ןיא

 יקסנַאשלַא זוָאר ןוא בקעי

 ףָאנָארַא אינעג

 ױַאברעװא .ל

 גרעבנעזייא .י

 קינטרָאב ןעיליל
 (קינטרַאב סירָאמ ןַאמ ריא ןורכזל)

 (םעס ןַאמ ריא ןורכזל) ןיקמולב הנח

 ןירוב .ש

 ןײטשדלָאג ןילָאּפ ןוא .י

 יקסניטסַאג .י

 ןָאדרָאג ןָאמָאלָאס
 גרובסניג .ה סירָאמ
 קילערג זָאר

 ןיקשָארָאד .י
 יקסוָאנעשזד .א

 סובמעד לאומש

 וװָאבװד זָאר ןוא אשירג
 סניקנעשוד סקַאמ

 ןרעּפלַאה ארָאד
 ןָאטיראה ריאמ
 ךָאה ןיבור
 ןיקייה .נ

 ןידלעז הרש ןוא בקעי
 ןהכ (סירָאמ) לכימ

509 

 םעד רַאפ

 (יבצ ןכ) קונייש םהרבא

 ןיז ענייז

 היעשי ןוא רודגיפא

 ץיוװָארָאה עבויל
 ןטיינ ןַאמ ריא ןופ קנעדנָא ןיא

 וואצאש .ל ר"ד
 קרָאיוינ

 רעצלעמ .ם
 עקיסקעמ

 ןהכ לבייל

 ןיװעל לעארזיא

 ןיוועל .ס

 בייל .א

 שטיװַארעזײל .י
 ןַאסלדנעמ .ב .ה

 ףָאריסימ הרש

 רעװליס סקַאמ

 ןאמייס םעט ןוא הנח

 יליצפ ינעפ ןוא טרענרעה
 דלצֿפ .ל

 ןאמפואק .ס

 ןַאלּפַאק לער
 סעק דוד

 רעלסעק ירעה
 שיק סירָאמ

 קריוק זוָאר ןוא קנערפ

 טרָאּפָאּפַאר ירעה

 טאלבנעזָאר םאיליוו
 ןיּפַאש ףלואוו

 ווָאצאש .ל .רד
 זוַאהגיש יסעב

 רונש יליט ןוא .ל

 קעש .א
 לגיּפש .ס
 ,טש .י
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 34 זיירקיןעייל ףוקיא

 בולק:ףוקיא יַאכַאר .א

 (ןעמקיב) םואבנעראב .י

 (סוָאדעמ שערפ) ןאמרעבאג .5ּ .צ

 (רָאנעמ ןָאטסגניװיל) ןיקרָאס סקַאמ

 יזריושזד-וינ

 יקנעלימ סירָאמ
 ןייטשּפ} .א
 יקסנאלָאּפ רתסא ןוא רָאדיזיא

 קערוש לארשי ןוא הוח
 (טעבַאזילע ,בולק-רוטלוק רעשידיי) דליש ירעמ
 זיירק-ןעייל ןַאקרַאב תרש
 זיירק-ןעייל ףוקיא רעקיעסַאּפ
 בולק-ףוקיא רענַאסרעטעּפ

 ,אפ ,עיפלץעד ַאליפ

 ןיטוא דוד לאומש

 ןיײטשנַארב .ר

 ןאמזולג .ש

 ןַאסדיװאד עקייכ ןוא .ש

 װָאקיניװ אנא ןוא ָאשזד

 בואט י

 ל?ץבָאס .א

 טיירטס םַאיליװ

 רעקירטשס :נ

 ןיבור .ל סקעלַא

 ,סָאמ ,ןָאטסָאב

 רעייב ימענ ןוא םעס

 גרובוניג עבש"תב ןֹוא םוחנ

 ןַאמנײװ הוח ןוא אשימ

 ןייטשנייװ אינאפ ןוא םוחנ

 ןוָאל אלעב ןוא ןסינ

 טיל .ס
 סעקרוס עוואלס ןוא קיזייא

 רעלעטס .ב .ה .רד

 (יסָאי ןוז ןייז ןופ קנעהנָא ןיא)
 ןייטשלקניפ לעוינעס

 ןעהָאק מידיא
 ץיװָאנַאק ערָאד ןּוא ריאמ

 רעװרַאק האל ןיא ,י
 ףיווארק לרעּפ ןוא לסָאי

 ַאריּפאש עיסַאכ
 רעטסעשטרָאד -- זיירק-ןעייל םכילע םולש

 לסלעשט -- זיירק-ןעייל יקסוװָאלטישז םייח .רד
 ירובסקאר -- זיירק-ןעייל רעּפנײװ .ז

 ָאײהַא ,דנַאלווילק

 רעכעלב ןעב

 ןאשוד .א .ע

 ןאמקאבאט .ד

 ןואטסגנָאי -- ןיב סירָאמ

 ןואטסגנַאי -- ענע ןיא לרעב

 ןעגישימ ,טיַארטעד

 ןָארַאב ווָאר
 לסאב םעס
 (םהרבא ןַאמ ריא ןורכזל) דלָאג הרש
 יערג זוָאר ןוא ָאעל
 לעטסיד עקלאס ןוא ןרהא
 ןַאמלדנאה הקבר ןוא לארשי

 ןַאמלדנַאה האל
 ןיוושעל טירָאמ

 סוקרַאמ הרש ןיא דרַאנרעב
 ףָארַאבַאס זוָאר ןוא טקַאמ
 יסאטס הקבר
 ףָאשיפ יבור ןֹוא ַארָאד

 ןעהָאק ןטיינ
 יקסװָאניטנאטסנַאק הקבר ןוא יסעט
 רעלסעק ארָאלפ ןוא קיזייא

 רעלססעק הרפש ןֹוא עיש

 ןייטשגינעק .י
 טפארק םעס

 ןַאמָאר אַײַאלק
 ןעזָאר ןתנ
 טחוש הקבר
 ןַאמרעדיײנש לטָאמ ןוא עסיר

 ןזיירק-ןעייל יד ןופ ליסגואק
 גייווצ-ףוקיא רעטיָארטעד

 עגַאקיש
 וָאנָארא הרש ןוא םעס

 ןידלָאג ינדיס

 סיציג אינַאמ ןוא .מ
 רעלעג רתסא ןֹוא ןיטראמ

 ירבָאד לרעּפ

 ןַאסניוַאד .מ

  יקסװַאשרַאװ תרש

 דנַאליײװ רתסא
 גרַאט טקַאמ

 ןיבול .ה .רד

 רעלימ .ס .רד
 ץרַאװש ס"רָאמ

 יורפ ןוא רעוויס ָאעל
 שעמ אלעטס ןוא השמ

 יורפ ןוא רעװיס ַאעל
 וװָאדעס לרַאק

 טאפ הרש
 ןאמשיילפ .מ

 רעלטָאק עקייכ
 ַאריּפַאש .ב .רד
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 ץרַאװש סירָאמ

 גרעבסַאלש ירעה

 בולק-ףוקיא יקסװַאלטישז םייח ,רד

 ןיירק-ןעייל שא םולש
 זיירקזןעייל ןיגלַא .מ

 ,זיירק ןעייל םעדעמ אניג

 דרָאפטראה) רעקאב לאיגד

 (איבמָאלָאק) ראטס המלש

 ָאדַארָאלָאק ,רעוונעד

 ןייּפ .ָא
 רעטומלרעּפ ,פ

 עדירָאלּפ ,שטיב ימַאימ

 וָאמָארכ אלעב ןֹוא ףסוי

 סילָאגראמ ירעה ןוא הוח

 יקסלָאּפ .ס
 לקיווצ הדוהי

 טרָאק שזדרָאשזד

 (ץיווענעב .ג .ב) זיירק-ןעייל ןַאמטלָאה השמ

 (רעדנאטס .א .ע) זיירק-ןעייל ץרּפ .ל4.י

 (לקיוװצ .י) זיירק-ןעייל טאטשלעדע דוד
 ןיירק-ןעייל רעּפניײװ .ז

 אטנַאלטַא
 סיווייד .ד

 ףיל םעס

 ןינָאו לרעב

 יקַאזולימ

 ץיוורוה ָאעל
 ןיירק-ןעייל

 רעטסיימ ,י

 סעלעשזדנַא-סָאל

 ןַארַאב בייא

 סָאלַאיב ןאמיײה
 רעכצלב ןימינב

 רעלאג סירָאמ

 ןײטשרלָאג יער ןוא םַאיליװ

 ךליפראג ירעמ ןוא ןטיינ

 לעטשרוג עדלָאג ןֹוא ןושרג
 ןַאמּפָאה הניד
 ןַאמפָאה .א

 ץיװָארַאה אבויל

 (ןטיינ ןַאמ ריא ןופ קנעדנָא ןיא)
 יקצינרעשט בקצי ןוא עדלָאג
 קינזָאל סל"אשט

 ץערקַאל ערָאד ןוא לארשי

 ןעדרַאמ דערפ

 לזיימ טנייּפ ערָאד
 רעלימ דוד לאומש ןוא דתסא

 ףָאלדרעװס ירעה ןוא ןעיליל
 ןיקּפעטס !זוָאר ןוא םעס

 ףָאלדרעװס ירעה

 רענטנעצ הרש ןוא סירָאמ

 ןעמאק .ס
 רָאטנַאק יקעב ןוא לדנעמ

 ןַאלּפַאק לוולעוו

 ַאלעבאראק ףסוי

 ףָאליפראק ןטיינ

 ןַאמטרױק הקבר ןוא ןרהא

 ןַאמשטיר ירעמ ןוא דוד

 עניב-סקלָאפ שידיי

 ןיירק-ןעייל ןָאטלעגרעב

 ןזיירק-ןעייל ייווצ

 אמולאטעפ ןיא ןזיירק'ןעייל ןעיורפ

 (ַאקסיצנארפ ןאס) ץריוועג זָאר

 סילַאּפאענימ --- סקאט .א

 (ןַאסוט ןיא בולק-רוטלוק רעשידיי) ןײטשּפע .ה

 גרובסטיּפ -- לֹואס .י

 סיאול טניעס -- ןָאסנעשרעג סיאול

 ןַאטגנישאװ -- ןאמלוש אראלק

 ןָאטגנישאוי --- זיירק-ןעייל ףוקיא

 לקצינלָאס .ס

 (טימסרעּפוק יסנענ) זיירק-ןעייל עלעדנעמ

 עדַאנַאק ,לאערטנַאמ

 ןוארב השמ

 ןאהאק םירמ ןוא והילא

 ַאקלאטשירק הרפש ןוא םולש
 יקציּפאל לעוימעס
 סידנימ דוד ןוא הרש

 קאוויּפס .י

 ןַאמסערּפ .ּפ

 זיירק-ןעקיל ןוא רוטלוק
 זיירק-ןעייל ןיניירב .ר

 זיירק-םכילע םולש ןוא עלעדנעמ
 ןיירק-ןעייל יקסװָארטטָא .ינעפ

 ץעדַאנַאק ,רעוואוקנעוו

 ןייװ .א
 ןייו .ס

 ףַאקיװַאנ .ל

 (זיקסאר רתסא) זיירק-ןעייל ףוקיא
 (רָאזדניװ) רעקינרעב ילעג ןוא בייא
 (געּפיניװ) ןידוק .מ
 (יראגלאק) ףָאהעמס .ב

 עניטנעגרַא --- יקסרָאביג סאדוי
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 עקיסקעמ
 ןילרעב ַאבָאקאשוז
 שטיװָאקרעב רתסא ןוא רעב

 ןַאמפלעג .א

 סנַאה ָאבָאקַאשזד

 יראראה ארזש

 יקציווָאנראוו לאומש ןוא זושמ

 ןיוועל עניירב

 ןידיגאמ ארעס ןוא .ס

 רעצלעמ .ס
 אטיקנאמ .ל .ט

 אקייזַאמ

 ןאגרָאמ האל

 יקסנישַאמ .ס

 ראלַאטס קחצי ןוא אטרעב

 רענשַאלפ ָאבָאקאשזד

 קישטרעפ .מ

 אװשישּפ לסָאי

 אוואק .מ

 ןייטסרעּפוק .י

 ןאירוק .ב

 שטיװַאניבאר .ל

 ןעזָאר שירעב

 ייזַארב

 אלואּפ-ןאס ,רעלעמ ןמלו

 אריעגאשז:עדיַאיר ,טאגפלעה לטיג ןוא לסָאי
 וו

 ר

 עילַארטסױא ,ןרובלעמ

 ץוש הכרב ןוא םולש םהרבא

 (רעקיצנאד לָאמַא) ןַאמרעב הוח ןוא השמ

 דנַאבױלָאג ארַאלק ןיא לרעב

 ןרעּפלַאה הקבר ןוא םייח

 ץנעמוקעגמוא ,תוחּפשמ ערעייז ןורכזל)

 (ןרעגַאל טוט יז ןיא

 טארלַאװ עגייפ ןוא השמ

 (םיובשנייװ לָאמַא) טײװ ינעפ ןוא ףסוי

 ביורטניװ היח ןוא ךענעה

 רענעברָאטשרַאפ ןייז ןורכזל) ןַאמצייװ בקעי

 (הקבר יורפ

 רעניװ עלייב ןוא לאיחי

 יקסוועלבורוו עזיור ןוא לאומש

 לעמעז עצנירּפש ןוא בקעי

 ?קסװָאנרַאשז היח ןוא ם"יח

 סקַאװירט לטע

 שטיװָאקשַאמ אבויל ןוא המלש

 רָאטקאּפ םירמ ןיא םולש

 רָאטקאּפ רתסא ןוא לאומש

 ָאלדַאװָאק לטש ןוא ףסוי
 ּפָארוק אלָאל ןוא המלש

 גייװצנעזָאר הנח ןוא לאומש
 ןײטשטָאר הקבר ןוא המלז

 רעייטש לדיירפ ןֹוא בייל

 נטארבעגמוא ,ןרעטלע ערעייז ןורכזל)
 (ןרעגַאל-טיוט יד ןיא


